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SKADESTANDSMATET
MOT USA

Au Ombudsman
STEN SlOUOtwf, Bofors

T

I juni Ig4I trd.ffadesett avtal mellan amerikanska
regeringen och Bofors, enligt vilket amerikanska
regeringen fick rdtt att for sitt eget behov tillverka
Bofors gamla 40 mm kanon, f1ZO. fnverkningen
kom omedelbart ighng i stor skala och selan
Amerika intrdtt i kriget overlimnades dven ett stort
antal Bofors-kanonertill allierade ldnder. Si snart
detta kom till Bofors kdnnedom, gjorde vi erinringar hdremot under framhillande av att amerikanska regeringen brot emot virt mellanhavande
avtal. Dessa vira protester hade emellertid ingen
effekt, och det dr kanske forstieligt, att man mitt
under brinnandekrig inte fdste nigot avseendevid,
om man gjorde sig skyldig till nigot avtalsbrott.
Emellertid levererade amerikanarna dven efter
kriget icke obetydliga m2ingderL/60 kanoner till
vinligt sinnadenationer. Frin Bofors sida gjordes
nya forestdllningar och begdrdesforhandlin gar for
bildggande av tvisten. Nigot resultat av dessaforhandlingar uppniddes emellertid icke, och i detta
ldge fanns ingen annanutvdg dn attvidtagalagliga
&tgdrder emot amerikanska regeringen. Bofols
stdmde dd"rforamerikanskaregeringentill District
Court of Columbia.
Detta mil fullfolides sedermerahos Court of
Appeals, och hdr forklarade ocks5.domstolen,att
amerikanskaregeringengjort sig skyldig till avtalsbrott. I detta ldge forsokte Bofors via nya forhandlingar komma fram till en uppgorelse,men ejheller
dessagav nigot resultat.
Det iterstod nu ingenting annat an att stdmma
amerikanskaregeringen till den domstol, som enbart handldggermil emot amerikanskaregeringen,
Court of Claims, vilket skeddei maj 1953.
Milet infor Court of Claims har forts i olika

etappermed vittnesforhor vid tre tillfZillen, varvid
i boforssidanhorts 4 vittnen och frin amerikanska
regeringenssida ett 15-tal vittnen. Vidare har forekommit en mycket omfattande skriftvdxling infor
domstolen.
Den 12 juli tgSl meddeladedntligen Court of
Claims dorn i milet och forklarade ddrvid, att
amerikanskaregeringengjort sig skyldig till avtalsbrott i och med leveranserav L/60 kanoner till
olika l2inder. Dessutom forklarade domstolen. att
Bofors var berdttigat att f.ora vidare talan infor
domstolen om skadestind betriffande kanoner,
som levereratsefter den 1) maj I)47.
Efter det domen avkunnats satte vi i Bofors
omedelbartiging med de omfattande utredningar,
som vore erforderliga for att fora m6.letvidare. Vi
inriktade ossemellertid samtidigt pil att forsoka fi.
till stind forhandlingar f.or att snabbarefi denna
mlnghriga och segslitna tvist ur vdrlden. Skulle
m6.let ha fullfoljts infor domstolen, hade detta i
och for sig fordrat oerhorda anstrdngningar frin
vir sida med nya vittnesmi.l och ytterligire vittgiende utredningar av olika slag. Vidai e tir att
mi.rka,att man miste rdkna med atskillig tid, innan
domstolen kunde meddela sitt beslut. Dessutom
kunde manbefan, att m6.letkomme att foras vidare
till hogre instans, och ddrmed skulle ytterligare
nl.gra ir hinna forflyta, innan punkt kunde sjttas
for denna tvist med amerikanskaregeringen.Slutligen miste erkdnnas,att det ph mhnga punkter
skulle bli mycket svi"rt for Bofors att preslera all
erforderlig bevisning,varfor det vore omojligt att
forutsdga i vilken grad utgingen infor domslolen
kunde vdntas bli for Bofors gynnsam.
Alltnog, utredningsarbetetavslutadesunder sist-

Nobelkruts aktuella lilkemedelsprogram
Au Dr Rer.nat. WILHELM
Nobelkruts adxande llikemedelsprogra?n
fordrar en intensiu och skichligt upplagd information onz de olika preparaten.Denna inforrnation ilinder sig i f orsta hand.- genonl
broschyreroch andra trycksakersamt proufi)rpackningar - till specialisten,alltsd.til/ l)ikare,
sjukhus ocb apotek. Den kan ocksd genonz
annonser i d.agspressen
rikta den stora allmiinhetens uppmiirksambet pi. sd.danapreparat,
som direkt kan hopas pd. apoteken. Direkta
kontakter med liikare och sjukhus - regelrhtta
kundbesok
ingd.r ocksd.i informationsarbelet. Pd. utformningen au broschyrerna, sd.uiil den innehdllsmfissiga som den typografiska, nedliiggs ett
mycket ornfattande arbete, Broscbyrernadistribueras sedan i upplagor p; 10-15.000 ex.
Chefen for Nobelkruts ldkemedelsinformation ger i det fo;ljande en orientering om de
uiktigaste preparaten pi. programruet.
I och med Nobelkruts okadetillverkning av ldkemedelsrivaror uppstod planer pL att bolaget dven
Bofors vann. . . Forts.
ochshtt.
lidna maj mi.nad och efter vederborliga framstdllningar till amerikanskajustitiedepartementetgick
man med pi att inleda forhandlingar. Dessa forhandlingar, vilka inleddes i juni, resulteradeocksi
i en civerenskommelse
mellan Darterna under de
sista dagarna i juni. Denna oveienskommelse,som
miste betraktassom for Bofors fordelaktig, innebar
att Bofors som ersdttningi ett for allt for av amerikanskaregeringentill olika ld.nderlevereradeLf6o
kanoner tillerkdndes fyra miljoner dollar.
Sedermerahar, den 23 juli, Court of Claims
faststdllt den mellan parterna trdffade overenskommelsensamt avskrivit malet frin domstolensvidare
handld.ggning.Arendet har ddrefter gitt vidare till
Kongressenfor beviljande av erforderliga medel.
Det mi slutiigen anmfirkas, att bolaget givetvis
hdragit sig jdmforelsevis stora kostnader for att
genomfora ett mil av denna storleksordning. Det
dr som bekant mycket dyrt att processai Amerika.
Detta innebdr silunda, att bolagetsnettobehi.llning
blir icke ovisentligt mindre an de f.yra miljonerna
dollar.

MARCKERT.

Nobelkrut

skulle p?tbo\a tillverkning av f.tirdiga likemedelsspecialiteterpi basisav dessaegna rhvaror.
Det forsta steget i denna riktning togs t952, dlt
vi introduceradeRAUMANON som forsta soecialitet. Raumanon bestir av isonikotinsyrahyJrazid
(INH), som visat sig ha god verkan vid behandling av tuberkulos. Som ndsta preparat f6ljde 1953
NOBESAL, vilket innehiller salicylamidoch dr ett
gott smirtstillande medel. Sammair introducerade
vi ziven NOBECUTAN, en losning av akrylplast,
som det forsta moderna, kirurgiska plastforbandet
i vdrlden. 1954 marknadsfordevi vir ndsta specialitet med namnet NOBEGAN. Nobegan innehiller
acetylsalicylsyraoch kalciumkarbonat,vilka bida
substanser reagera i vattenlosning under bildande
av kalciumacetylsalicylat, alltsi. ett vattenlcisligt
acetylsalicylsynpreparut.Aven detta dr ett utmd.rkt
smdrtstillande medel. I januari 1957 jntroducerade
vi ett nytt preparat med namnet HEXANICIT,
vilket icke dr baseratphvhra egnaforskningar utan
tillverkas pi licens frin Istituto Biochimico Sperimentale "IBIS" i Florens.Hexanicit dr en ny nikotinsyraesteroch anvdndessom kdrldilaterandemedel. I maj samma ir utkom ett kombinationspreparat av Nobecutan med stenkolstjdraunder namnet
NOBEPYROL for behandling av vissa hudsjukdomar. I juni 1957 foljde sedan vir specialitet
CARBOCAIN, eti nytt och overldgsetlokalanestetikum.
Under mellantiden hade vi ingitt ett avtal med
den stora amerikanska likemedelsfabriken E. R.
Squibb & Sons,New York, och overtagit representationen for denna firma for Sverige, Norge och
Danmark. Squibb firar detta ir sitt too-irsjubileum
och firman har en stor arsenal av ldkemedelsprodukter, av vilka vi iivertagit ett fatal, som dro
speciellt l2impliga for den skandinaviska marknaden. De flesta av Squibb-prepanten tillverkas hdr
p6. licens och ett fital, som bara ha en liten marknad, importeras i f.drdiga forpackningar frln
NewYork eller frin Squibbsdotterbolag i England.
I det foljande vill )ug g, en kort beskrivning av
vira och Squibbslikemedel.
RAUMANON, isonikotinsyrahydrazid (INH) ha
vi ursprungligen tillverkat i form av tabletter och
injektionslosningar. P5. grund av den dliiga f.orsiljningen av injektionsl6sningarna ha vi lagt ned
tillverkningen av dessaoch silja nu enbart tabletter.
Raumanon anvindes som ovan ndmnts som ett

hogeffektivt medel for behandling av tuberkulos i
kombinationmed Streptomycinoch p-aminosalicylsyra(PAS).
NOBESAL tillhandahilles i form av tabletter och
dr ett milt smdrtstillande medel. vilket i motsats
iill minga andra dylika medel icke retar magslemhinnan och fordrages vdl d.ven av personer,
som ziro overkdnsligamot acetylsalicylsyra.
For att
hoja den smdrtstillandeeffekten tillhandahilla vi
d.vennhgra kombinationspreparatsisom Nobesal
med kodein, Nobesal med etylmorfin, Nobelsal
med koffein jdmte Nobesal comp., som bestir av
salicylamid, fenacetin, kodein och acetfenolisatin.
Det sistndmnda dmnet neutraliserar den obstiperande effekten hos kodeinet. vilken kan van s:i.rskilt besvirlig f.or dldre personer.Det sistndmnda
preparatetdr det starkastsmdrtstillandei vir Nobesal-serie.
NOBECUTAN. Som ovan ndmnts, ir Nobecutan
en losning av metakrylplastmed tillsats av ett hogeffektivt desinfektionsmedeitetrametyltiuramdisulfid (TMTD) i ett organiskt l6sningsmedeloch
salufores i sprayburkar och i glasflaskor. Efter
losningsmedletsavdunstning kvarstannar pi huden
en tunn plastfilm, vilken dr motstindskraftig mot
vatten men dndi. tilli.ter normal hudandning. Nobecutan hade ursprungligen introducerats enbart
inom kirurgin som forband over operationssir och
dven fore operationen for att stapa ett sterilt
operationsfilt. Under senareh ha anvdndningsomrddena utokats dven till barnmedicinenoch hudsjukdomarna.Preparatet ldmpar sig ndmligen utmirkt for behandling zy, sdrskilt, allergiska
hudsjukdomar, vilka snabbtldka under Nobecutanfilmen. Det kan dven anvdndas i forebyggande
syfte for att undvika uppkomstenav hudsjukdomar
och for att forebygga hudretnin gar vid arbetet med
aggressivadmnen. Dessutom ger Nobecutan utmdrkta resultat vid behandlingen av hudinfektioner, fororsakadeav bakterier eller svampar.
HEXANICIT ir ett preparat,som bestir av m-inositolhexanikotinat och tillhandahAlles i form av
tabletter. Preparatetanvindes som kirldilaterande
medel och d] speciellt verksamt pi de finaste
kdrlen, sdrskilt i huden och i hjirnan. Nikotinsyra
har sedan ling tid anvdnts for samma dndamil.
Denna substansmedforde dock avsevirda biverkningar i form av stark vdrmeutveckling i ansiktet
och pi brostet. Hexanicit har alla ett nikotinsyrapreparats fordelar men saknar biverkningar. Det
har ocksi blivit ett av vhra bdstaforsdljningsobjekt.
NOBEPYROL. Som ovan sagtsbestir detta preparat av en kombination av Nobecutan med huvud-
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Ett uraal aa de likentedelsbroschyrer, som ingSr i ldAenzedelsin'formationen. Bilden ger siiAert
en antydan om Reklamaadelningens fdrniga att utf ornza broschyrena pd ett smaktfullt :iitt.
Boforsfoto Tillman.

sakligen stenkolstjdra.Stenkolstjdrad.r sedan ling
tid tillbaka ett av de mest anvdnda dmnena vid
behandlingen av minga hudsjukdomar. Stenkolstjd.ran har en nackdel. Den ir klibbig, smutsande
och forstor ddrfor bide kldder och singkldder. Anvdndningen av preparat, som innehiller stenkolstjdra, medfor dven svirigheter for den personliga
hygienen, eftersom de behandlade hudomridena
inte fi. komma i kontakt med vatten och tvil.
Nobepyrol bildar efter losningsmedletsavdunstning liksom Nobecutan en tunn film, vilken icke
genomsldppervatten, si att patienternaobehindrat
kunna tvdtta sig och risken for nedsmutsningav
kldderna a.r eliminerad. Nobepvrol-tdckta hudomriden kunna dven utsdttasfoi'solljus utan risk
for hudretningar, vilket iir omojligt med konventionella tjarpreparat.
CARBOCAIN. Carbocain d'r frukten av en mi.ngirig forskning och utgor ett ovedigset lokalbedovningsmedel. Det anvdndes inom kirurgin for
bedovning av begrdnsadekroppsomriden och i
tandmedicinen,som dr den storsta forbrukaren av
detta imne. Eftersom konkurrensenpi detta omride dr betydande,kommer det att ti atskillig tid,
innan preparatethar inarbetatspi bred bas pi den
farmaceutiska marknaden. Carbocain ar mindre
giftigt an andra lokalbedovningsmedeloch har den
fordelen, att det i stor utstrdckning kan anvindas
utan tillsats av adrenalin, ett binjurehormon. Den
sistndmndasubstansendr nodvdndig for praktiskt
taget alla andra lokalbedovningsmedeloch har som
uppgift att sammandragakdrlen,si att detifthgavarande lokalbedovningsmedletstannarkvar inom
det omride, ddr injektionen har foretagits. Vid
llngvariga ingrepp miste dock dven Carbocaintillsdttasadrenalin men i betydligt ldgre koncentration
dn hos andrapreparat.

intas i form av ett granulat, efter det att man har
stimulerat magen till sekretion med hj2ilp ay
koffein-tabletter. Om saltsyra dr ndrvarande i
magsdcken,utscindrasi detta fall fd,rgdmnetgenom
utinen, som i si fall blir bll.fdrgad. Diagnosenkan
alltsi. stdllas utan att patienten behover genomgi
en pifrestande magpumpning.

En lirex proukolleAiion au Nobelkruts och Squibbs preparat i
olika beredningsfonner ocb fdrpackningdr, tilber, bmkar,'flaskor,
sfruiil injeAtionr-, rpral- sotn tanliga flaskor, tableltrtir tn. n.
Boforsfoto Tillman.

Av Squibbs preparat tillhandahilla vi hittills
foljande:
MYCOSTATIN. Mycostatin innehiller nystatin,
det forsta antibiotikum for behandling av vissa
svampsjukdomar.Preparatet siljes som drag6er,
salva, suspensionoch vagitorier. Svampsjukdomar
ha under de senasteiren okat avsevart, sdrskilt
som foljd av behandlingen med s. k. "broad
spectrum antibiotika", vilka tillintetgora icke endast sjukdomsalstrandebakterier utan riven sidana
som normalt forekomma i munhilan och i tarmen
och rubba ddrigenom den naturliga bakteriebalansen. Detta medfor att svampiillvdxten sker i onormal takt och framkallar nya sjukdomsbilder.Mycostatin anvdndes med utmdrkt resultat for att
iterstdlla normaltillstindet.
GRANEODIN SALVA. Denna salva bestir av 2
antibiotika: neomycin och gramicidin, och dr avsedd for behandling av infekterad hud och sir. De
ingiende aniibiotika anvdndassiledes icke internt
och dei finns ddrfor ingen risk for uppkomst av
resistentabakteriestammar.
FLORINEF. Florinef bestir av 9- alfa-fluorcortison,
som 6r det effektivaste medlet vid lokal cortisonterapi och som anvdndsvid behandlins av en del
"i
hudijukdomar. Dessa preparat finns
form av
salva,liniment och ogonsalva.I den sistndmndaberedningsformen ingir graneodin for att samtidigt
kunna bekaimpainfektioner i ogat.
DIAGNEX BLUE. Detta prepant anvandesfor
att faststdlla ndnarcn eller frinvaron av saltsyra i magsicken. I vissa fall t. ex. di man misstinker allvarligare sjukdomar dr det av vdrde att
kunna faststilla dessaforhillanden utan att man
dr ndmnvdrt intresserad av att fh kvantitativa
uppgifter. Hittills var man tvungen att gora en
magpumpning for att senare kunna genomfora
anlysen.Diagnex Blue, som bestir av ett jonbytande konstharts mdttat med ett fdrgamne, Azur A,

TARQUINOR bestir av ytterst finfordelad ri
stenkolstjd.raoch kloroxichinolin i en salvbas,som
helt absorberasav huden. Salvan kan anbringas
dven pi synligahudomriden, sisom i ansiktet,utan
att missfirga huden.
KENACORT. Kenacort ir kemiskt 9-alfa-fluort6-alfa-hydroxiprednisolonoch utgor det senaste
steget inom utvecklingen i. omr&dei for binjurebarkens hormoner. Cortison, Hydrocortison och
forbdttringar av dessaursprungliga binjurebarkshormoner sisom Prednisolonm. fl., ha f.Ltt en vidstrdckt anvdndningvid behandiingenav huvudsakligen reumatiska och allergiska sjukdomar. Alla
dessapreparat hade mer eller mindre besvdrliga
biverkningar, vilka ofta omojliggjorde behandlingen av vissa patienter. Kenacort utmdrker sig
genom frinvaron av de flesta biverkningar sisom
natrium- och vattenretention, onormal psykisk
stimulering och visar en betydligt mindre tendens
att ge magbesvir i form av magsir, magblodningar
o. s. v. dn aIIaforeg6.ngare.
Kenacort torde vara det
mest intressanta Squibb-preparatetvetenskapligi
och ekonomisktsett.
Ytterligare preparat forberedasfor registrering,
och eftersom Squibb har en stort upplagd forskningsorganisation,vdnta vi oss dven framdelesnya
preparatav betydelse.
Arbetet med licenspreparatenkriver givetvis
vdsentliga insatser frln vhr sida, men detta ffu Ft
andra sidan icke inkrdkta p3.vhra mojligheter att
dgna vlra egna preparat vederborlig omsorg. Det
dr emellertid ett mycket starkt onskemil, att vtu
egen forskning gives okade resurserfor utvecklandet av nya likemedel. Sker si, kunna vi emotseen
lyckosam uiveckling for denna nya verksamhets,
gren,somvil snart kan sdgasha bevisatsinlivskraft.
En liten ordlista
kdrldilaterande :
lokalanesteticum :
:
obstiperande
:
drag6er
:
suspension
:
vagitorier
:
resistenta
granulat
:
retention

kirlutvidgande
lokalbedcivninssmedel
fcjrstopPande
sockeriiverdragna
piller
uppslamningavfastaimnenivdtska
ett slagsstolpiller
motst&ndskraftiga
sm&kornig,grusig
fdrhindrande av uts6ndring
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BoFoRS ELKRAFTFOnSORJNTNG
Av Civilingenjdr TAGE

D6. nigon sammanfattanderedogorelsefor bolagets kraftforsorjning icke tidigare publicerats,
kommer i det foljande att ldmnas dels en historisk
iterblick, dels en redogorelsefor hur vi for ndrvarandeoch for den nirmaste framtiden ordnat vir
kraftfrlrga. Nutidsmdnniskan dr ju s6.van vid att
elektriskkraft finns tillgiinglig i alla livets skiften,
att hon anser det sjilvklart att sidan ocksi alltid
stir till forfogande for industriens drift. Som vi
kommer att finna, dr detta problem i verkligheten
icke s6.enkelt, utan har understundomberett bolagsledningenen hel del bekymmer.
Med bolagets kraftforsorjning forstis i denna
artikel kraftforsorjningen for bolagets samtliga
industrianld ggningar och huvudkontor i Karlskoga,
dvs. vad man i dagligt tal kallar Boforsverken,
Kilstaverken,Nobelkrut och Skiutfdltet.
Redan for ett par hundra ir sedan,di hammarsmedjornai Bergslagenbyggdes,valde man deras
uppstdllningsplatssi, att man kunde tillgodogora
sig vattenkraften i dlvarna for att driva dem. Si
skeddeocksi vid Bofors, varom 2innude tvi vattenhjulen nere vid nuvarandedammbronvittnar, vilka
hjul pi sin tid drev lancashiresmedjan.
Ett antal
sidana vattenhjul var tillrickliga for att tdcka Bofors kraftforsorjning fram till omkring ar 1900,da
elektriskkraft borjade tagasi anspri.k.Men vattenhjulen, som vid sekelskiftetuppgick till ett tjugotal,
slopadesinte helt forrdn hr I9I7 och det gamla
valsverketdrevs dnda till fu I94t av en direktkopplad vattenturbin. Angmaskinsdrift synesha forekommit i Bofors mycket sparsamt,ty i hdvderna
ndmnsblott att en 12 hk ingmaskin fanns installerad omkring hr 7900.
Man kan alltsi" sdga, att Bofors sedan over ett
halvt sekel tillbaka tdckt sin kraftforsorjning genom elektrisk kraft. Det var ndrmare bestdmtden
2 januari 1899,som Orebro ElektriskaAB iust med
Bofors tecknade sitt forsta kontrakt om leverans
av vattenkraft for industridrift och gillande, som
det di kallades, 200 elektriska hk*). Bofors torde
ddrfor vara bland de allra forsta industriersom i
Sverigeanvdnt elkraft for sin drift. Effektbeloppet
forefaller ju rdtt blygsamt,men torde ha rdckirdtt
lingt pi den tiden, ty enligt en uppgift frin 1893
t') Betydelseo av vissa fdrkortningar: t kilowatt :
1 k\W :
1,16 hk (h:istkraft). 1 kilowattimme :
1 kwh:
den energi,
som utvecklas da 1 k\f verkar under 1 timme. 1 M\f :
1000
k\f. 1 Mk\Ch : 1 miljon klfh. 1 kV : 1000 volt.
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var en 60 hk vattenturbin tillfyllest for att med
linledningar driva 2) svarvar,I kanon- och 7 andra
borrmaskiner, 5 hyvla.r,4 stickmaskiner,3 shapingmaskiner, 5 frdsar,2 kopiermaskiner, I rd.ffelmaskin, 1, revolversvarv,3 slipmaskiner,1 tappsvarv
jdmte "en mingd hjdlpmaskiner", som det stir i
Bofors historia.
Kraftleveranserna frin Orebro Elektriska AB
(OEA) borjade den 13 februari 1!00, och detta
foretag forblev under en l6ng foljd av 6.r kraftfor
sorjareit Bofors. Abonnemangetokadesi rask takt
och var 1906 uppe i ZIO hkr. Vid denna tidpunkt
hade man pL andra hill gjort de forsta lyckade
forsoken med elektrisk stilsmdltning, och detta
iterspeglades i en bestdmmelsei 1906 irs kraftkontrakt om att vi inte fick anvdndaelkraften for
smiltning. Kraftforetaget insig alltsi. redan di,
vilka konsekvenserde elektriska ugnarna skulle
kunna medfora for okning av utnyttjningstidenfor
den elektriskakraften.
Omkring fu IgIJ hade abonnemangethojts till
1500 hkr, men vi tog ut mera, varom en ratt sa
skarp skriftvdxling mellan kraftforetaget och Bofors vittnar. Den slutademed att Bofors tillkdnnagav sin avsikt att sdtta iging eget kraftverksbygge,
endr kraften frin OEA syntesbli alltfor dyr.I I9I5
irs penningvdrdekostadeden ca I,6 ore/kWh.
Genom beslut av Bofors styrelseuppsadeskraftkontraktet 5t 79t7, di Bofors kraftverk vid Timsrilvensutlopp i Mockeln var fardigt att tagasi drift.
Detta kraftverk om ca 4000 k$Z skulle dock icke
rdcka ldnge, varfor kontrakt inyo tecknades ir
1918 med OEA om begrdnsadekraftleveranser.
Sedan tiilkom vl.ra kraftverk vid Bjorkborn 1p28
om 2500 k\f och vid Karisen fu Igj6 om
i1200 k\tr.
Bofors kraf tuerL rned gamla ulsuerket ocb pressnedjan i bakgrund.en.Foto t'rfrn omkr. 1p20. Foto Pontus Andersson.
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Facsinzil aa ixgressen till bolagets't'i)rsta AraftAontraAt, daterat den 2 januari

I awaktan p6" att Karisens kraftverk skulle
fdrdigstdllas, o;h som reserv vid torrir, utbyggdes
ir 1934 Bofors ingkraftverk. Detta dr beldgetmitt
inne i Boforsverken och har ett aggregat om
1500 k$f och ett om 3000 k$7. Som reserv under
torrlr dr det numera forvisso otillrdckligt.
Infor de forestiende utvidgningarna av Boforsverken och Nobelkrut mot slutet av l93o-talet
skulle emellertid de di tillgd,ngliga kraftkdllorna
ej ldngre forsli och di ddrtill kom, att de ytterligarc effektbelopp, som det nu var frlga om, ej
stod att uppbringa i vlra egna trakter, maste man
kasta blickarna mot Nordand.
Tillsammans med Hellefors Bruk AB, Orebro
Elektriska AB och Kraft AB Gullsping-Munkfors
bildade Bofors Lr l94o ett foretag bendmnt AB
Orebro Kraftformedling (AOK) med uppgift att
MasLinsalen i Bofor:

kraftaerk. Tre generalorer om sarnmanlagt

5700 AVA. Boforsfoto Tiliman.

1899.

formedla och till delagarna distribuera kraf.t f.rln
Norrland. For mottagning av norrlandskraften
uppfordes, med anslutning till stamlinjenitet, en
220 kY transformatorstationi Lindbacka vid Orebro och ddriffin fores kraften bl. a. till Bdck utanfor Karlskoga. Efter nedtransformeringtill 40 kV
g3"r kraften frin Bdck dels till Bofors, dels till
Kilsta.
I sambandmed bildandet av AOK trdffades dven
ett 25-\.rsavtal om kraftleveransfrin Kri.ngedeAB,
innebdrandeatt AOK disponeradeviss del av effekten i de tvi. forsta aggregateni det kraftverk, som
Kringede byggde vid Gammelinge vid Indalsdlven. Denna kraft, som vi i dagligt tal kallar
Gammeldngekraften, utgor for Bofors del prima
kraft 5ooo k\7 iret runt och boriade levererasir
1944. Den kommer silunda att disponerastill ir
1969. Gammeldngekraften kom i forsta hand att
ersdtta tidigare leveranserfrin OEA, som nu behovde sin kraft for egen distribution.
Som komplement till vir egen kraft och Gammelingekraften var det emellertid fortfarande
nodvdndigt att under vissa perioder tillfdlligt kopa
kraft for att tdcka virt behov. Dessa tillf2illiga
kraftkop formedlades och formedlas alltjimt av
AOK, oilk"t g"t deldgana miijlighet att dels till
6msesidig bitnad utnyttja varandras overskottskraft, dels genorn sammanlagring av deras kraftbehov skaffa kraft till gynnsamt pris utifrin och

Ivenledes sdlja kraft utanfor AOK
tider,
alla deldgarna har overskott.
Med hdnsyntill den itstramning, som pi 4o-talet
borjade gora sig mdrkbar p6. kraftmarknaden,var
det dock ganska klart att Bofors kraftfriga blott
var temoorairtlost och att vi miste se ossom efter
mera krift for framtiden. Ett nytt avtal kom ocksi
till stind ir 1944 direkt med Kringede AB om
rdtt for Bofors for all framtid till 6,85 % av den
kraft som skulle komma att producerasi de kraftverk, Storfinnforsen och Ramsele,vilka Kr&ngede
stod i begrepp att byggu i Faxdlven.Denna kraftproduktion innebdr for Bofors under normala
vattenir ett tillskott av storleksordningen12000
kW. Det forsta aggregateti Storfinnforsenkordes
iging i maj 1913och det sistaaggregateti Ramsele
berdknasdriftfdrdigt i november 1958, frhn vilken
tidpunkt vi allts& disponerarvir fulla andel.
Medan dessakraftverk byggdes,kom emellertid
Bofors beslut att uppfora induktionssmdltanldggningen i Kilsta stilverk, viiken anldggning skulle
komma iging omkring fu 1951, alltse innan Faxiilvens kraft blev disponibel. DL kraftfritgan for
denna anldggning skulle losas, visade det sig att
tillrdckliga kraftbelopp icke kunde stdllas till forfogande inom onskvdrd tid genom vira hittillsvar ande affarsforbindelser.
Vi tog ddrfor upp forhandlingar med Vattenfallsstyrelsenoch trd.ffade med dem hr 1'951'ett
lO-iriqt avtal om leveransav 4OOokW med rdtt till
,tr.."riirru okningar. Ar 1958 ir silunda effekten
hoid till 6500 k\W. En bidragande omstiindighet
till att vi beslot oss for att ta in kraft fr&n Vattenfallsstyrelsen,trots att detta var forenat med villkoret ait icke samkoraVattenfallskraften med vira
ovriga kraftkdllor, var att vi fick en ny inmatningslinje frFn stamlinjendtet.Som man sig sakenunder
iren ndrmast efter andra vdrldskrigets slut, med
betraktaavseendefdst vid beredskapssynpunkten,
des det som en sdrskild fordel att skaf{a en sidan
ny inmatningspunkt, vilken blev forlagd just vid
stilverket i Kilsta. Det har, som vZintatdven under
fredsmdssigadriftforh&llanden, visat sig vara till
god nytta att ha tvi skilda forbindelsermed stamlinjendtet, vilka vid feltillfdllen kan tjzina som
reserv for varandra. DL avtalet med Vattenfallsstyrelsenvar klart, ansigs vl,r kraftfrlea lost for
de ndrmastliggande 5 d 6 hren,och vi fick andrum
att tdnka over hur vi skulle ordna for oss p&
lingre sikt.
Enligt en prognos som gjordes upp 1955 blev
det uppenbart, att om bolagetsbehov av kraft utveckladessi som man hade anledning tro, skuile
det, dven efter det att kraftverken i Storfinnforsen
och Ramselekommit i drift, uppsti en si stor brist
7

ffi'l

Karislorsen fdre utbyggnaden. Foto lrin onzkr. J9-30. Boforsfoto.

pL kraft, att det inte ldngre skulle 96.att dra sig
fram med tillfzilliga kop. Denna situation komme
hr 7969,di Gammeldngeatt ytterligareaccentueras
avtalet,som inte kan forftingas,utgir. Med anledning hdrav sig vi osspi olika hill om efter mojligheten att skaffa mera permanenta kraftillghngar.
Situationen i landet var nu sidan, att kraftstationsbyggandeticke hade kunnat fortg5.i onskvdrd
takt pi grund av kreditrestriktioneroch en hel del
andra omstdndigheter, sisom drojsmil med behandling av vattenrdttsfrigor genom opposition
fri.n naturskyddsintressen
m. m. Man torde nog
kunna sdga,att vi var ganskainstdllda pi att utoka
vira kontrakt med Vattenfallsstyrelsen,men vi fick
vid hdnvdndelsetill denna beskedom att de icke
MasAinsalen i Kardsens Araltrerk, Tufr generalorer om JalnmAnlasl 15000 kVA. Bof orsfoto Tillman.
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kunde binda sig for framtida kraftleveransermed
hdnsyn till ridande kapitalsvirigheter.
I borjan av fu 7956 kom emellertid ett erbjudani ett nytt
de frin enskilt hill att ingi som deld-gare
kraftforetag. Di. forutsittningarna hir syntespassa
oss, upptogs forhandlingar, vilka i mitten av ir
1957 resulteradei att avtal trdffades med ett par
andra intressenter om att ingi som delagarci detta
nya kraftforetag, bendmnt Korsselbrdnna Aktiebolag, som skulle byg1akraftverk i Norrland, Foretagetsaktiekapital skulle utgora 30 milj. kronor och
ddrav har Bofors 1O %. De ovriga deldgarna dr
Bilforsens Kraft AB (Bakab) 50 %, Trafik AB
Grdngesberg-Oxelosund25 %, AB Bergslagens
GemensammaKraftforvaltning lo % och Ham'
marforsenskraft AB 5 Vo.Dessutombidrager deld,gana till finansieringen genom lingfristiga lin.
Varje deldgare kommer att erhilla en mot sin
procentuella kapitalinsats svarandedel av de nya
kraftverkens produktion. Genom virt deliigarskap
Korsselbriinna kraftuerk byggt i rena ddemarAen. Schahtningsarbetet pdgdr nted ntoderna masLiner. Foto \Tidmark & Platzer AB.

forf.ogarvi silunda for all framtid, eller si ldnge
vi ir aktiedgare,over 70 %. Genom en sdrskild
iiverenskommelsekommer emellertid Bikab. som
for ni.rvannde ei har behov av mera kraft, att
arrenderaut sin kraftandel for tiden fram t. o. m.
7979, vafi.or Bofors till dess kommer att f.orfoga
over 20 % av kraftverkens produktion. Bygget av
det forsta och samtidigt storstakraftverket Korsselbrinna, beldget vid sammanflirdet av Sjoutdlven
och Saxilven i Angermanllvens flodsystem och
med en maximieffekt om ca 110.000k\7, har piborjats, och kraftverket berdknas driftklart vid
irsskiftet 1961/62, frin vilken tid Bofors silunda
kommer att kunna rikna med ett tillskott om ca
18.000k\7 och 54MkWh/ir.
Bilderna pi sid. 8 och 9 ger nl.gra glimtar frin
detta kraftverksbygge i odemarken, ddr arbetsplatsen for dammar, tunnlar, kanaler etc. har en
utstrdckning av bortit 3 mil. Avsedda att byggas
dr ytterligare foljande kraftverk:
Betsele,driftklart t964, 30 M\7, varav disponibelt
for Bofors ca 5 M\W, 15 Mk\Vh/ir.
Hillforsen, driftklart 1965,26 M\7, Lejaren,driftklart 7965,9 M\7, varav sammanlagtdisponibelt
for Bofors ca 7 M\7, 20 Mk\Vh/ir.
Ovre Sjougden,driftklart 7968,28 M\W, varav disponibelt for Bofors ca 5 M\W, 15 Mk\Vh/ir.
Betsele och Hdllforsen dr beldgna i Umedlv,
Lejarcn i Ovre Faxdlven och Ovre Sjougden i Sjoutdlven.
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Diagram aisande nyttiggjorda energiproduktionen frLn bolagets olika Araftkiillor.

Samtliga dessakraftverk blir vad man kallar hogt
reglerade, dvs. den installerade maskingffekten
blir hog i forhillande till den irsmedeleffekt, som
med hdnsyn till tillgiingligt vatten kan tagas ut.
Det blir alltsa mojligt, att inom rdtt vida grinser
kora kraftverken si, att det passardeligarnas vid
varje tillfdlle ridande effektbehov. En annan synpunkt pi denna f.riga d,r ocksi att den hoga regleringsgraden dr gynnsam for kombination med
atomkraftverk. Virt nya kraf.tforetag har genom
Bikab mojlighet att i sinom tid bli delaktigt i
atomkraftverk.
Genom beslutetatt skaffa en 35 tons ljusbigsugn
tidigare d,'nvad som ursprungligen rdknats med,
kunde vi emellertid icke vdnta pL att Korsselbrdnnaverket skulle bli fiirdigt utan att inyo fi ett
betydligt kraftunderskott. Det har icke varit mojligt att helt ticka detta, men vi har genom
avtal med Kraftaktiebolaget Gullsping-Munkfors
(KGM) fitt dispositionsrdttt. o. m. fu 1.959tlll
5000 k\tr i Hammarforsens kraftverk och for iren
t958-61, till 10 % (: ca 5000 k\7) av produktionen i Krokstrommens kraftverk. Vad ddrutover
krdvs, hoppasvi kunna erhilla genomtillfiilliga kop.
Diagrammen pi sid. 8 och 9 iskidliggor hur
de ovan beskrivna kraftkdllorna bidragit till bolagets kraftforsorjning under irens lopp och hur vi
anser, att den sannolika utvecklingen blir for den
ndrmaste framtiden. Statistik over effekten saknas
for tiden fore ir 1935, men for energin finns tillfdrlitliga uppgifter sedanir 1925. Som synes,har
9

vl.ra egnakraftverk, tillsammans med avtalsbundna
tillglnga4 under en ling foljd av ir icke rdckt for
att ticka behoven.
Bristen har, som ovan ndmnts, till en borjan
tdckts genom tillfdlliga kop frin Orebro Elektriska
Aktiebolag och, sedanAB Orebro Kraftformedling
bildadesfu 1940,genom detta senareforetag. Tidvis har siirskilt bristen pi effekt varit betydandeav storleksordningen10000 kNf. Att si stora underskott overhuvudtaget kunnat bemdstras, beror
till vdsentlig del pi ovannimnda mojligheter till
utjdmning, som samkorningen inom AOK erbjuder, och till en del dven pi. korttidsreglering ivlta
egna kraftverk. Dessas effekt dr insatt med
12000 k\7 men en maximal effekt av 17000 k\7
kan uttagas,ndr vatten hirfor finns.
I den min ytterli gare kraft erfordrats, har vi
fitt lita till vad som funnits tillgZingligt till dagspris pi riksndtet. Eftersom hir lagen om tillging
och efterfrhgan gdller, stiger priset, ndr landets
En bild.frin NorrfrAer uid. Korsselbrdnna.Fdr AraftaerLsblggets
personal upp'fdrsen belt ny by aa SCA-bo-hus.Foto lTidmark *
PlatzerAB.

irngkraftverk miste koras under tider av knapphet
pi vatten. Det dr mot denna baksrund man miste
se de ,rppm aningar till sdrskild"sparsamhetmed
elkraft, som bolagsledningentid efter annanfunnit
sig foranliten gora, dven di aktuell risk for allmdn
ransoneringi landet ej forelegat. Medan den tillfalliga kraften under normala vattenir ofta kan
kopas till ett pris understigande3 iire/k\7h, kan
detta i itstramade ligen springa upp i det 4- it
5-faldiga. Och det blir alltid de dyraste kilowatttimmarna, som forst kapasbort, ndr man spar.
Av diagrammen ser man vidare, att vi frin irsskiftet 796r/62, di det forsta av KorsselbrdnnaAB
kraftverk blir fdrdigt, har anledning rdkna med en
relativt god balansfor 10 it t5 Ftrframit. Intill dess
Gammeldngeavtalet utghr 3.r 1969, torde vi tidvis
till och med fi icke foraktliga overskott. Hur vi
skall forfara med dessakan for dagen icke sdgas
mera, dn att vi ser optimistiskt pi mojligheten att
avyttra dem. Skall man blicka dnnu ldngre fram i
tiden, har man anledning formoda, att atomkraftverken nitt en sidan grad av utveckling, att de
kommit i fullt kommersiell drift till kostnadenav
vad nyutbyggd vaitenkraft vid den tiden kommer
att bli. Det synesddrfor for ndrvarandeinte finnas
anledning bekymra sig for hur Bofors kraftfrlgt
skall losasldngre fram, alldelesoavsettatt behovet
vid den tidpunkten dnnu si ldnge dr svirt att bedoma. De prognoser, som vi gjort, ir visserligen
r'rtstrdcktatill slutet av 7970-talet,men som var och
en litt inser, miste si lingt fram i tiden liggande
forutsdgelser innebdra en god portion gissning.
Det kan vara pL sin plats att saganigra ord om
reservkraftfrl.gan. Man miste ndmligen komma
ihig, att bolagets kraftforsorjning ir si gott som
helt baseradpi vattenkraft. Krafttillforseln dr med
andra ord biroende av nederbord och vdderleksforhillanden i ovrigt. Blir det diligt vatten&r i
hela landet, kan vi rika i en mycketbesvirlig situation. Di Korsselbrinnakraften blir disponibel, synes det visserligen som om effekten skulle fi si
Kontrollrumrnet,Bofors AraltuerA.Hdrilrfrn |aeruakasdriften i
Bolors, Bji)rAbornsoclt Karfrsenshra'ftaerAsamt elAraftl6rsdriningen till Boforsterhen,Kilsteuerkenocb Nobelhrat. Boforsfoto Tillman.

stor marginal, att den skall rdcka lven under
ganska ogynnsammair och detta har nog ocksi i
vissgrad sin riktighet.
Det ansesemellertid i allmdnhet tillridligt, att
man skall ha reserv for ungefdr Yq av den effekt
som ir baseradoi vattenkraft. Det skulle for Bofors for den nzirmasteframtiden betyda en reserv
av storleksordningen15.000k\fl. Hirav disponerar
vi redan 4.500 k\f i virt i.ngkraftverk i Bofors.
Det dr ddrfor troligt, att man forr eller senarc
miste beslutasig for en installationom 10.000k\7,
och den losning, som sannolikt ligger ndrmast till
hands och i varje fall innebdr den minsta investeringen, torde vara att anskaffa ett gasturbina88re8n.
Det dr inte heller orimligt tdnka sig, att i samband med anskaffning av storre ingpannor i Bofors, Nobelkrut eller Kilsta man tager till dessa
med si stor marginal, att de i ett katastrofldge
skulle vara kapabla att mata ett 10.000 k\7 i.ngturbinaggregat.Vilken losning man skall gi in for
fh.r vidare tekniskt-ekonomiskautredningar visa.
Forst di. reservkraftfrigan blir lost, kan man sdga
att Bofors har sin kraftfrlgz sdkrad.
Vi skall nu se for vilka olika dndamil kraften i
Bofors forbrukas. I tabellen sid. 11 ldmnas uppgifter pi forbrukningen for olika dndamil sedan
hr 1925 och vidare har for den n2irmastliggande
2o-3,rsperioden en prognos gjorts. Denna prognos
dr baseradpi vad man skulle kalla en genomsnittligt god konjunktur och med beaktandeav de riktlinjer for nyanliggningar som diskuterats.Frin de
tidigaste iren med elektrisk drift finns inte forbrukningssiffror, enir man betalade efter hk-ir
utan k\7h-debitering. Mdtning av k\Wh forekom
inte. Den dldsta forbrukningssiffran hirstammar
frhn 1913,di vi gjorde av med ungefdr 2,5 MkWh.
Ar 7920 hade man kommit upp i ungefd'r 7,5
Mk\fh. Frin mitten av r92}-talet finns bdttre
statistik tillgiinglig och tabellensuppgifter dr hdmtadehirur.
Om man granskar tabellen, ser man genast, att
den dominerandepostendr den kraft som itgir till
smdltning,varmed menassmdlining av stil i ugnar
av olika slag, ljusbigsugnar, induktionsugnar etc.
Av angivna datum for igingkorning av de stijrre
ugnarna synshur detta kraftigt piverkat energiforbrukningen.Fortsattamoderniseringar,som medfor
en successivokning av stilproduktionen, liksom
dven trolig anvdndning av elkraft for gjuteriugnar, kommer att medverka till en okning av
postenfor smiltning.
For virmningsdndamil har elkraft inte anvdnts
i nigon storre utstrdckningforrdn framht 1953, dlt
den nuvarandeinduktionsvdrmningsanliggningeni
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Kilstasmediansattesi drift. Di det ir ovissti vilken utstrickning det dr ekonomisktmojligt att anvinda elkraft for detta zindamil, har inte rdknats
med alltfor stor stegring av dennapost. For vdrmebehandling, dvs. anlopning, hdrdning m. m., har
elkraft anvdntssedanritt ling tid tillbaka och hdr
har man anledning rdkna med fortsatt installation
varfor denna post vdnav vdrmebehandlingsugnar,
tas stiga till ganskabetydandebelopp.
For motordriften, som till en borian redovisades
totalt, skiljer vi nu pi de metallurgiska avdelningarnaoch ovriga avdelningar.I de metallurgiska
avdelningarna dr det ju de stora valsverken som
utgor en betydandeforbrukare, men numera Ltgl'r
faktiskt mera energi for motordriften i smedjandn
for alla valsverkentillsammans.Detta hdngerbl. a.
ihop med den stora forbrukningen for drift av
kompressorer. Verkstadsavdelningarnasforbrukning spelar inte samma domineranderoll och piverkas inte heller i si hog grad av verkstddernas
oroduktion.
Pi ndsta rad kommer Nobelkrut. Emedan forbrukningsplatsernadir dr spridda i over 500 byggnader,har det inte varit ekonomisktforsvarbartatt
anordnamitning for varje olika anvdndningsdndamil, utan mdtningen dr istdllet uppdelad efter de
olika fabrikskomplexen, oavsett om energin anvdnds for motordrift, belysning eller andra indamil. Sirskild mdtning ir dock ordnad for dttiksyreanhydridfabrikenselektriska ugnar, vilkas forbrukning kan ligga omkring 2 Mk\fh/ar. Det
begrdnsadegeografiskaomride inom vilket Nobelkruts anldggningar dr beldgna gcir, att man inte
bor rikna med nigra storre springvisa stegringar
av kraftforbrukningen, sivida man inte ger sig in
ph nlgra sdrskilt kraftslukandegrenar, exempelvis
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elektrolytiska processer,varom dock innu inga
planer foreligger.
Postenbelysning i kontor och verkstdderkrdver
knappastnigra kommentarer.Under raden diverse
doljs bl. a. Skjutfiltet och kraft for byggnadsdndarnil. Skjutfdltets forbrukning hiller sig mellan /2
och 1 Mk$7h/6,r och for byggnadsindamil itgir
omkring /2MkWh/6,r.
Som torde vara bekant, stod Bofors zindasedan
elektrisk kraft borjade anvdndasfor belysning, for
en betydandedel av kraftleveransernafor bostdder,
hantverk m. m. i Karlskoga och Bofors. Denna
verksamhetomfattade ungefdr 2A av stadenstotala
behov av elektrisk energi p5. senareir, tills denna
rorelse ar,'vecklades
den 1 ianuari 7917, di stadens
Elverk, enligt ett avtaL frln 7)42, overtog kraftleveransernatill hushillen och hantverken. Detta
forklarar den stora skillnaden i forbrukningen
mellan 19)6 och t957. Att fortfarande ett jdmforelsevis stort belopp redovisasunder borgerlig
distribution. beror oi att Bofors har kvar rikraftleveransentill stadensostra omride t. o. m. 1961.
Ddrefter berdknar vi ha kvar endast ett mindre
omride vid Trindtorp, Hotellet, Mdssenm. m. Enbart Hotellet forbrukar ca 0.2 Mk\Vhl&r.
En deJ aa den 1200 n ldnga danttten ild Stort')nnt'otsens krat'trerh el/ l,ackerl pror pfi tnodern Arultt'erk:arAitektur. FoIo
Krlneede AB.

SEBA
-

en variarnt av rationaliseringstekniken med sikte p& den idealiska arbetsplatsen
Av Overingenjdr
KJELL STROMBERG, Bofors

"Ingei nytt under solen", brukar man sdga, ndr
man vil har f.itt klart for sig, vad som ligger bakom
en s. k. nyhet. I forbluffande minga falllr detta
bokstavligenocksi sant. Om sedantalesdttethiller
streck i alla sammanhang,kanskeman inte behover
grubbla si mycket over. Nyheten bestir oftast i, att
nigon lanseraren ny kombination av tidigare kdnda
saker.Tiden har blivit mogen for en id6, som ldnge
funnits, men inte fitt gehor.
Bioteknologin

siitter m?inniskan i centrum

Den sedan mhnga ir kd.ndaarbetsfysiologin har
under de senastehren fhtt en ny aktualitet. Arbetet
i varma processerinom jirnbruken har studerats
och man har fittt en vdsentligt vidgad kunskap om
arbetetsfysiologiskabetingelser.Tanken att skydda
mdnniskan for skadliga inverknin gar frhn vdrmestrilning, tunga lyft, gaser, gifter och obekvdma
arbetsstdllningar har utvidgats till att overhuvud
utforma arbetsplatsen,si att den passarmdnniskan.
Samtidigt har ocksi bendmningen bioteknologi
lanseratsfor denna ldra och verksamhet.
Minniskan dr si anpassningsbar
till olika arbetsbetingelser, att man vanligtvis inte reflekterar
over, att det dr si mycket att vinna p6, att i stillet
ordna arbetet.si att mdnniskankan arbetaobesvdrat och riktigt ur anatomisk,fysiologisk och psykologisk synpunkt. F6rutom det, att man undviker
hdlsorisker och overanstringning, kan arbetet ocksi
utfijras med hogre verkningsgrad och precision.

Begreppet bioteknologi har vidgat det gamla
begreppetarbetsfysiologioch ir redan av det skdlet
en vinning. Ett nytt ord vdckerintresseoch nyfikenhet. Bioteknologin dr en bra propaganda for en
nyttig verksamhet.Denna verksamhetpigir i okad
omfattning i alla industrildnder och ett internationellt samarbetehar ocksi. inletts pi detta omride. I B-pilen m 4/t9>l har doktor Evert Hejneman utforligt behandlatdetta dmne.
Nir man nu ser pi bioteknologin som en synpunkt pi arbetsplatsensutformning, kan man frhga
sig, om det inte skulle vara fordelaktigt att samtidigt ocksi. titta pi arbetsplatsenur de and.ra
synvinklar man kan komma pi. Ar minne den
bioteknologiska synpunkten den enda, man bor anL;gga pL arbetetsutformning?
Nej, det finns forvisso minga andra. Och ndr
man i alla f.alI skall granska ett arbetebioteknologiskt, varfor inte di ocksi.beakta oviga synpunkter
och onskemil samtidigt och i kombination? Det
brukar lona sig att fundera igenom ett problem
grundligt for att fi en god totallosning, i stillet
for.att forst ge sig pi en deI och ddrefter ta itu
meo en annan.
Arbetsplatsen contra produkten
Det dr mycket vanligt, ndr man studerar en tillverkning for att rationaliseraden, att man foljer
produkten pi dessvdg genom tillverkningens olika
stadier. Man borjar med produktens utformning,

Bofors elkraftfiirsiirjning.
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I anslutning till denna tabell over forbrukad
energi kan det slutligen vara av ett visst intresse
konstatera,att forbrukningen ir 1913 uppgick till
ca 4OOOkWh/irsredovisad arbetare, vilken siffra
7925 hade stigit till 10.000 k\7h. Ar 1957 var den
25.OOOk\7h. Dessa siffror kan ju med visst fog
sdgasutgora ett mitt pi den fortgiende rationaliseringen, i den min man hdr menar att minsklig
arbetskraft ersdttesmed maskinell, ej heller att
forglomma anvindning av elektrisk energi istdllet
for andra brdnslentill ugnar m. m,

130 kV brytare ttid inmatningsttationen

i Kilsta

har ansenliga

d i nen t i oner. B-pilen foto.
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det material, som skall anvdndas,de arbetsprocesser
och operationer,som detaljernabehover genomgi,
for att slutligen granskahopsittning, provning och
emballering for avsdndning.Man forsoker att forenkla bearbetning och hantering pa a[a mojliga
sitt, si att produkten snabbt och storningsfritt
"rinner" igenom tillverkningsapparaten.
Men man har hela tiden brodukten och dess
oden for ogonen. Visserligen ligger det i sakens
natur, att man samtidigt ser till, att arbetsplatsen
blir indamilsenligt ordnad och att den minskliga
arbetskraftenblir bide riktigt utnyttjad och skyddad for overanstraingningoch onodiga belastningar. Huvudintressetdr dock riktat pi produkten
och dessekonomi.
Som komplement till denna produktionsstudie
skulle man kunna infora en arbetsstudie,som mera
konsekventtar sikte pL arbetsplatsensom sidan.
Man bosdttersig bildlikt talat pi arbetsplatsenoch
granskaralla de faktorer, som inverkar sivdl pi de
mdnniskor, som lever sitt arbetsliv ddr, som den
produktionsapparat och utrustning, som ddr finns
tillg?inglig. Produkten kommer givetvis bokstavligen in i bilden, men undersokningensgemensamma
ndmnare zir denna g6.ng arbetsplatsenoch icke
produkten.
SEBA-begreppet -

ett kombinerar grepp

Med utgingspunkt frin bioteknologiskt tdnkande, kan man di borja gFL
igenom, vilka yttedigare
synpunkter man miste anlagga pi arbetsplatsen
for att denna skall vara bra. Och hdr gdller det att
mota rationaliseringensprodukt-tdnkesdtt,si att
bida dessastudier kuggar ivarandra. De skall vara
komplement till varandra och inte konkurrerande.
En sidan specialitet som bioteknologisk granskning, skulle annars kunna kollidera med arbetsekonomiska krav. Granskade i kombination kan
problemen mojligen losas snabbare och enklare.
Losningen kan ge bdttre samlat resultat. Sdrskilt
viktigt d.r, att de ekonomiska synpunkternaalltid
beaktas.Erfarenheten visar ocksi, att som regel
blir den ur arbetssynpunktgoda arbetsplatsenmest
ekonomisk.
Man kan sortera in de vdsentligastefaktorerna
som bor ingi. i en granskning av arbetsplatseni
foljande fyra grupper med de resp.storabokstdverna S,E, B, A.
S stir for Sliker.
Arbetsmetodenoch arbetsplatsendr inte bra med
mindre den dr siker ur olycksfallssynpunkt.St)kerhetenfriimst.
Estir for Ekonomisk,
Hdr inrymmes alla arbetsekonomiskasynpunk1J

SEBA-tiinAandet bar ausynare Harry Drugge i MSK 80 i Kilsta
omsatt i praktiAen rned armstiidet pfr bilden. Slipare Osten FallAaist (sittande) hade ffrn ont i axelpartiet au oldmplig arbetsstiil/ning aid slipningen, men efter anoiindning au armsti)det iltdrbetat aa Dragge - har hax bliait au med dessa besuiirt helt
och hillet.

ter, som inte ingir i de ovriga grupperna. Arbetet
skall bedrivasmed de ekonomisktriktisa metoderna och arbetsplatsenskall vara utrus=tadfor en
ekonomiskt optimal hantering. Produhtionen skall
gd rationellt,
B stir for Bioteknologish.
Arbetet och arbetsplatsenskall anordnassi, att
det passarmdnniskan ur s6.vdlmedicinsk, fysiolo,
gisk, psykologisksom miljosynpunkt.
A stir for Arbetsnilissig.
Arbetet skall vara si. upplagt och genomarbetat
och arbetsplatsensi. anordnad, att arbetena kan
utlimnas, instrueras och i ifrl,gavannde f.all
ackordsdttasutan tvekan och tidsutdrdkt.
De fyra grupperna S E B A dr inte fullstdndigt
atskilda frin vanndra, utan fir betraktassom ett
sdtt att styra tankeverksamhetenunder granskningen av en arbetsplats.Ordet SEBA ;ir en klave,
som sammanbindersynpunkternaoch en god hjelp
att komma ihig de olika fakto rerna i det stora
frigekomplexet.
Siikerhetsfrdgornakan sigas delvis hora till bioteknologin, men vinner pi att ansluta till den
organisationoch det tdnkande,som redan si effektivt har utbildats i virt arbetarskydd.Likas6.kan
man saga,att om arbetet dr riktigt arbetsmdssigt
uppiagt, dr det ocksf,.sdkert.
Ekonontin dr ofrinkomliet att fi med i detta

pi detamerikanska
nflringslivet
Niflgra
synpunkter
Au Ombudsman
S TEN SI6nOf
For ett drygt halvir sedantalade man i allmdnhet om att de vikande konjunkturernai forsta hand
berodde pi de minskade investeringarnainom industrin, och att dessasenarei sin tur hade foranletts
av den betydandeoverkapacitet,till vilken industrin
under senareir hade blivit utbyggd.Det dr forvisso
mLnga olika orsaker, som medverkat till den nuvarande konjunktursituationeni USA. Idag pekar man

S E B A.
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resonemang, likavil som overallt annars inom
niringslivet. Det dr sdrskilt viktigt, att knyta den
ekonomiska aspekten fast till sdkerhets-och de
bioteknologiska frigorna, s& att den slutliga losningen verkligen accepteras dven ur ekonomisk
synpunkt.Det ekonomiskakravet kan i vissaldgen
vara s3"starkt, att man i praktiken kan tvingas till
att etminstone forsoka tumma pi dessasikerhetsoch hilsoregler. Det dr bdst att ti tjuren vid hornen
och redan frhnborjan rdkna ekonomiskt.
Bioteknologin rd'knar in till sitt omride iven
arbetsmiljon.Man kan di ocksi ta med den psykiska
miljon och inte bara ljus, luft, damm och buller.
Till den psykiska miljon torde di iven hinforas
arbetsledningen,arbetetsorganisationi grupperoch
arbetslag, betalningsformer, avtals- och disciplinf rigo r, urval, utbildning och befordringsging.
Arbetsmdssighet d'r ett uttryck for hur genomtinkt arbetet ir. Inskrinker sig arbetsinstruktionen
till att ldmna ut en ritning eller skissoch ett arbetskort och fhr arbetaren siilv fundera ut arbetsmetoden, hdmta ut de verktyg, han tycker ska bli bra
etc., di dr arbetsplatsenmindre arbetsmdssig.Har
man ordnat upp maierial- och verktygsservice,
givit
en effektiv och noggrann instruktion om hur arbetet
skall utforas och om man samtidigt med arbetsordern kan ange,vilken produktion man vdntar sig
och i forekommande fall samtidigt l6mna ut
ackordspris,di. dr arbetsplatsenarbetsmdssigtordnad. Detta torde knappast kunna istadkommas
utan mycket konsekventgenomforda arbetsstudier
av modernastesnitt.
Garantistiimpel pi arbetsplatserna
Av denna framstdllning framgfu det ju klart, att
tankegingarna bakom SEBA ingalunda ir nyautan
i och for sig vdlkinda saker.Om ddremot nykom-

ut, Bolbrs

emellertid pi ett annat skdl, som kanske en av de
vdsentligaanledningarnatill konjunkturdalen.
Den amerikanskabilindustrin intager, som allmdnt kdnt, en nyckelstdllning i amerikanskt ndringsliv, och storleksordningenav denna industri
har i mycket stor utstrdckning varit normerande
for atskilliga andra,industrier, bl. a. underleverantorer till bilindustrin. Aterverkningana frhn en

binationen och ordet SEBA kan bidraga till att
effektivisera rationaliseringsarbetet,sett frin arbetsplatsenssynvinkel, vore det bra. I si fall kan
det mihinda ocksi forlitas, att ett nytt ord och
begrepp dyker upp i den mingfald, som redan
finns inom den moderna rationaliseringstekniken.
En anvdndningav ordet SEBA skulle kunna vara
att, om och ndr en arbetsplatsstuderatsoch befunnits uppfylla alla de krav som denna granskningsprocedurstiller, man kunde sdttagodkdntstdmpeln
SEBA for densamma.Parallellenmeddenelektriska
materielensS-mdrkningkommer osokt. Det borde
till att borja med inte byggaseller inredas nya arbeisplatser,som inte kunde SEBA-mdrkas.
Pi vad sitt kan nu en sidan variant av arbetsstudierna som SEBA infogas i den ovriga verksamheten? De medarbetare,som hittillsdags normalt
inte finns inom en rationaliseringsavdelning,men
som behovs for SEBA, dr medicinaren-fysiologenortopeden, psykologen och ekonomen. I de fall
sdkerhetsmannen
inte redan finns med. tillkommer
givetvis iven han. Organisatorenforutsdttes normalt finnas med i bilden frin borjan. Si har vi de
som spelar huvudrollerna ph arbetsplatsen- arbetsledarnaoch arbetarna.Det gdller ju att ordna
deras arbetsmiljo. Deras medverkan d,r ddrfor
sjilvklar. Id6mdssigtryms det mesta av allt detta
utmdrkt inom foretagsndmndernas
arbetsfdlt.
Man kan tdnka sig, att vid starten av en SEBAverksamhet forstdrka rationaliseringsorganetmed
en kommitt6, som i sig rymmer foreirddare for alla
berordaparter. Med tiden torde det dock bli alltfor
tungrott med ett sidant arbetssdtt.De ordinarie
rationaliseringsorganenbor fi utbildning i dessa
dmnen, si att verksamheteninbakas i den vanliga
rutinen. Experterna kan alltid konsulterasvid behov. Med tiden borde arbetsstudieavdelningen
sjilv
full
uppni
kompetens att SEBA-mdrka arbetsDlatserna.

14

forsdmrad konjunktur for bilindustrin miste foljaktligen bli icke obetydliga for en stor del av landetsovrigaindustrier.
Den amerikanskabilindustrin har byggts ut till
nuvarandekapacitet,ddrvid man siktat pi en sidan
tillverkning av bllar, att utover forekommandeexport ungefdr var tredje amerikanbor hilla sig med
bil. Idag har ocksi genomsnittligt sett ungefdr var
tredje amerikanegenbil, och omsdttningenpi bilar
under senarehr har ddrfor varit hogst betydande.
Genom det stdndigabytet av modeller frestar man
idag amerikanarnatill att byta bil vart och vartannatir, och detta hade ndstanblivit en vana for en
stor del av folket.
De alltmer stegradearbetslonernaha drivit bilindustrin till ytterligare mekanisering av tillverkningen.Detta har i sin tur ldnt till, att bilarna blivit
av allt sdmre kvalitet. Minga foredra ddrfor att
tills vidare behilla en bil av dldre modell in byta
bort denna jdmforelsevis goda kvalitetsvagn mot
cn rrf, mindre god. Det har blivit en allmdn reaktion bland de amerikanskabilkoparna emot den
allt sdmre kvaliteten ph bllarna, och detta har resulterat i en viss kopstreik. Denna instillning frin
koparnas sida har medfort, att bortit 1 milj. perronbilut idag sti osilda. Foljden hdrav har mist
bli, att produktionen dragits ned. De nu niimnda
forhillandena angiende forsdmrad kvalitet och
kopstrejk som foljd hdrav dro, enligt mingas mening, kanskeen av de avgorandeorsakernatill den
amerikanskakoniunkturnedgingen.
Foregiende ir introducerade Ford en mindre
lyckad modell. Reaktionen uteblev icke, utan forsdljningen minskade dven av denna anledning
kraftigt. For ovrigt ha minga amerikaner idag
trottnat pi de allt voluminosare amerikanskabilmodellerna och intresset for bl. a. de europeiska
smlvagnarna har blivit alltmer pitagligt. Hdrtill
kommer att priserna pi de amerikanskabilama
under sistairet stigit icke ovdsentligt.
Det kan i detta sammanhangtilliggas, att den
for bilindustrin olyckliga kvalitetsforsimringennog
spritt sig till en hel del andra omriden, sisom
exempelvisfor hushillsmaskiner.Av ndmnda skdl
beror kopstrejken idag dven itskilliga andra industriorodukterdn bilar.
Def torde inte vara nigon overdrift att pisti, att
den nuvarande konjunktursituationeni icke ringa
grad dr sjilvforvillad, och ett av botemedlenidag
m&ste vara att forbittra kvaliteten iiver lag pi
industriorodukterna och ddrmed iterskdnka fortroendel for desammahos folket. Detta giller dven
den amerikanskaexDortenav industrivaror och de
kopandeldndernasinstdllning till dessaprodukter.
I pressenskjuter man nog i allmdnhet ganska
15

mycket over milet, di man beskriverden nuvarande konjunktursituationeni Amerika. I verkligheten
dr konjunkturnedgingen inte si betydande, som
man i pressenvelat gora gdllande. Visst finns det
ett betydligt storre antal arbetslosafor dagen,jdmfort med forhillandena for nlgra 3t sedan,men
med hdnsyn till de allt storre kadrarna aY yngre
arbetskraft,som trdtt in i arbetslivetunder senare
ir, dr det inte att forvina sig over, att antalet arbetslosa redan av denna anledning dr storre dn
normalt. Emellertid torde situationen idag vara'
nigot bdttre dn under btirjan av detta ir, och en
stadig forbdttring torde vara att emotseunder innevarande halvir. Ett yttedigare tecken pi vdntad
forbdttring i konjunkturerna miste vara, att regeringen icke vidtagit de i borjan av detta ir mycket
omdiskuteradeitgdrderna for att stimulerandringslivet, ndmligen igingsdttning av planeradevdgbyggen och byggnadsverksamheti storsta allmdnhet
dvensomif rl.gasattaskattesdnkningar.
Utover de svirigheter, som uppstitt pi den interna amerikanskamarknaden,har man mott allt
storre problem, di det gdller att finna avsdttning
for industriprodukternapi exportmarknaden.Aven
om exportvolymen,i forhillande till den inhemska
marknaden,aldrig varit sdrskilt stor for Amerika,
har man mer och mer borjat fista vikt vid marknaderna utanfor landets grinser. Man arbetar silunda for nirvarande med sttjrre energi dn nigonsin pi att, i konkurrens med andra industrilinder,
forsoka finna avsdtining for sina produkter i olika
ldnder. Med hdnsyn till ridande brist pi dollarvaluta for mlnga linder och de ddrmed uppkommande svirigheterna att bedriva nigon export pi
dessaldnder, ha de amerikanskaindustrierna mer
och mer inriktat sig pi att etablera tillverkning
utanfor Amerika. Den stora inkorsportenfor amerikanska foretag i Europa har under flera 6'r varit
Holland, och hdr fortsdtter man med att stdndigt
oka de amerikanska investeringarna.Aven England, Frankrike och Italien ha mottagit en hel del
amerikansktkapital och denna utveckling fortskrider alltidmt.
Hittills har val samarbetetmellan amerikanska
och svenskaforetag icke bedrivits i samma stora
omfattning, som mellan amerikanskaforetag och
foretag i minga andra ldnder dn Sverige.Ett av
skdlen hdrtill torde vara de smi. rnojligheter, som
Sverigebjuder ett utldndskt foretag att hemtagade
vinster, som uppsti i tillverkningen i Sverige.Trots
detta tycks man emellertid idag mera dn tidigare
intresserasig for att investerakapital dveni Sverige,
for att anvdndaSverigesom ett operationslandinfor den kommandefria Europamarknaden.Planerna oi en frihandel inom Eurooa hade forvisso satt
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myror i huvudet pi. amerikanarna, och man forbereder nu alla tinkbara Atgd.rder for att kunna
upptrdda och konkurrera med all kraft pi den
europeiskamarknaden.Situationenfor dagenborde
vara mycket gynnsam for svenskaforetag att etablera nera samarbetemed amerikanskaforetag for
igingsdttning av tillverkning i Sverige av amedkanska produkter. Man hade forvisso den allra
storsta respekt for den svenskakvaliteten i allmdnhet 6. industriprodukterna, medan man var nigot
mera betdnksam,di det g2illde virt kostnadsldge.
Kvar stir emellertid, att det inom den amerikanska
industrin finns mlnga forespri.kare for okade
amerikanskainvesteringari Sverige.
En annan frl"ga av intresse i detta sammanhang
vore, vilka mojligheter vi hir i Sverige borde ha
att i storre utstrdckningdn hittills exporterapi den
amerikanska marknaden. Ett strilande exempel pi
vilka mojligheter, som bora finnas, utgor bl. a.
Voivos och Saabsexport-drive pi. Amerika. Det dr
visserligen sant, att tullarna skapa ett stort bekymmer for exporten pi Amerika, men pi ldngre sikt
torde amerikanarna komma att revidera sin tullpoiitik.
Aven i dagens situation bora, trots tullana, alla
mojligheter finnas att utoka Sveriges export pi
Amerika. Detta gdller sdrskilt for sidana produkter, for vilkas framstdllning fordras stor insats av
den mdnskliga arbetskraften. Som redan ovan an-

14.
1,5.
20.
23.
4.
26.
27.
29.
29.

Rotengren, Edain EriA, Arbotrate, YK 23
1934
Oslund, Knut Halaard, Svarvare,VK 25
1956
Albinsrcn, Karl Folke,Ultraprovare,MVK21 L9r3
lobanron, Rutb Elisabetb,-Tempoavsynare,
KA 91
L94'
Landin, Karl Allan Olof , Kontofist, EDE
L927
Magnuron, Martin lohannes, Vflrmare, MP L943
Sdderberg, Karl Erik, Skjutfnltsarb., KMPS 1948
Karltton, Anna Linnba,Stdderska,
EFV
l9r7
Tillm)n, Gufiaf Clemens,Fotograf, FRK
1923
Karlsson, Karl Einar, Verktygsslipare, MSK I9i4
Forsberg, Hialmar Teodor, Murare, B
L924
Lindcrdm, Gustaa Edain, Kontorist, MG I L933
Pettersson,Erik Yngue, Eldarc, B 29
1954

December.
H edlund, Dauid Oscar H elge,Stickare,VK23
Oltson-KocA, Erik Harry, Fiirridsman, P 10
Melander, Brynolf Folke, Marare, B
N ilston, F ritiof H elfred,Ttuckf6'rare,VA 2o
Bengtston, Karl Henniw, Centedesslipare,
MZ2
Nilston, Per Elou, Vdrmare, MSK 33
6. Gutlaatson, Guttaa ltar Valentin, El. montiir, X 20
"t)
lYdrn, Helge loban Alexanler, F<irm.,KMPS
1 5 . Palm, Karl Otcar Gottfrid,Kranfor., ME 20

r925
L937
1939
1954
1938
195r
1949
1929
1933

tytts, ligga lonerna i Amerika idag pi en si hiig
nivi, att vi i varje fall betrdf.fande produkter av
ndmnt slag ha alla mojligheter att konkurrera med
de amerikanska produkterna pi den amerikanska
marknaden. H;irtill kommer det stora :plus, som
den svenskakvaliteten utgor. Det bor silunda vara
all anledning dven for ett foretag som Bofors att
mer och mer forsoka bearbeta den amerikanska
marknaden.
Enligt vad jag erfor under mitt besok i USA,
bora mojligheterna att sdlja exempelvisverktyg for
dagen vara gynnsamma En aktuell fofifigan ?t
verktyg for ett amerikanskt foretag foreligger silunda redanidag.
Frin tillfoditligt hill efior jag vidare, att en
icke ovdsentlig del, dnda upp till20 %, av detaljerna for tillverkningen av bilar bestilldes och levererades fri.n ldnder utanfor Amerika, och dirvid i
forsta hand frin Europa. Ddrest ndmnda uppgifter
dro riktiga, skulle allt tala f.or att dven Bofors med sin stora erfarenhet av tillverkning av detaljer
till vira egna svenskabilar - borde kunna upptr?idapi motsvarandeamerikanskamarknad.
Vad betraiffar Bofors nuvarande exDort till Amerika, inskrdnker densammasig som bekant i huvudsak till kemiska produkter. Hdr har ma,n redan
gjort goda erfarenheter, och vid samtal med personer inom foretag i denna bransch kunde jag efi.ara,
att mojligheterna for vira kemiska produkter borde
vara mycketgoda.

'1,6

15. Pettertton,Astrid, Viola Entilia, Kopist,
KKX 2
L7. W alld ow, Y ngue B ert i I Itzg e, Ingenj6r, KMTU
20. Eriktson, Margit Anna ViAtoria, Tempoavsynare,KA 91
26. Karlsson,Elou Holger, Ugnsskdtare,MH 20
29. Strdrnberg,Anntl Sofia, Std.derska,
EFV
3L Broberg,Bror Ragnar,Kontorist, EPT
31. Ljunggren, Daaid. Georg, Kontorist, PMK

1948
1943
1947
1924
1933

Oktober.
60-iringar
18. lernberg, Karl Anton, Ritare, KKM
30. Obrmdr, Filtz Vilbelm, Konstruktcir, KKV

79r3
1.934

November.
2. Flemming, Carl Henrih, Ingenjcir,MLK
3. EAnaan,Karl Harald, Svarvare,VK 25
6. Obl6n, Guttau Ad.olf, Plitslagare,VP 20
9. lohansson,SaenReinbold.,Borcare,YP
13. Karlsson, Karl Hfalmar, Synate,MSK BO
13. Olsson,lohan Krittian, Bitr. frirman, KA 91
December.
5. Lunduall, Nils loban, Fcirridsman,VP
12. Stenberg,Suen Danief Stddare,VF
18. Kuic6, GustaaAdolf, Grdvmaskinsfcirare,
B
19. Dablin, Fritz Hugo, Verktygsfdrm.,VA 20
24. Leandertson,GustaaAdolf , Grovarbetare,B
24. Wickstrl)m, Axel Iaar Thure Elion, Kapten,
KMT.
24. lohntson, Ellen Maria, Laborant, MLK
25. Anderston, Knut Iuar, Div.-arbetare,MG 21

1qL)

November.
l. lansson,Giista Herberf Reparatcir,NVA 90
7. Viddn, Knul Samuel Elit, Fdrman, NVF
12. Flood, Sigard.Eduard,Magasinsfcirm.,
NP 16
17. Krause, Heinricb, Apparatskritare,NVF
19. Biichman,Bror FolAe, Apparatsk6tare,NVF
22. Petterr.ton,Knut Gustaa Tore, Konespondent. NFM
26. Abraharnsson,EriA Euerl, Reparatdr, NVN
27. Enoch,Erik Gaslau,Krutbrukiarb., NOX

1930
7938
7930
1925
1920
7935
1972
1957
1950
1920
19)4
1934
195r
1940

r934
1934
1934
1938
1918
7926
1c)51

7938
195r
1937
'lc)21

December.
21. Holmgren, Enil Valter, Bitr. fcirman, NVT

1935

Oktober.
60-itingar
2I. Larsson,GustauEinar, Gtovarbetare,NB 5

1947

December.
2. SiiAer,DatitJ Leo Leander, Nitrerare, NVN

1925

NOHAB
Oktober.

50-iringar
7. I'{ilsson,Gunnar, Grovarbetare,Avd.75
22. Andersson,G/tnnar,Kallsigare, Avd. F
December.
13. Hansson,Torcten,Elektriker, Avd. E

I7

7935
1937

Oktober.
60-iringar
29. Anclertson,V)ktor, Stddare,Avd. 6o

1957

1939

NOBELKRUT
Oktober.
5O-iringar
jdlin,
S
Carl Gustaa,Civilingenjcir, NVK 1
9.
14. Almgren, Ni/s GunnarTeod.or,Ingenjdr,NFF
23. Guttaatton, Erih Gunnar, Fdrkokare, NVN

17. Nilston, Gunnar, Pl6.tslagare,
Avd. SO
2L. Pettersson,GunnAr,Filare, Avd. 79

1942
L9>4

195I

November.
11. Anrlertton,lobn.l., Planeringsman,
Avd. 185 r928
12. Carlston,Filip, Yerkmdstare,Avd. 60
7912
1o.)-7
13. Andersson,Otkar, Radialborrare,Avd. 60
December.
4. Magnuston,Gustaf,Godsdragare,Avd. DF
24. lohansson,Nils, Kdrnmakare,Avd. 4O
26. Lartson, Articl, Godsdragarc,Avd.79

1953
1938
L953

TIDAHOLMSVERKEN
November.
S0-iringar
12. Andertson, St,enRuben Valter, Transportarb. 1957
December.
13. Pettertton,Carl Axel Georg, Bonoplexarb.
16. Lundbiick,lohn Simon, Ordningsvakt.

1954
I9j5

Oktober.
60-iringar
3. Ticlqaii, Gustau Euald, Bonoplexarbetare
29. lohanston,Axel Rudolf, Tempoavsynare

1949
1939

\vEDAVERKEN
December.
50-iringar
17. Lidstrdm, Suen,Smdltare
22. Strornberg,Nilt, Smdltare

1948
1945

Oktober.
60-tringar
8. Nordstedt, Knut, Svarvare

rg43

December.
1O. Lunduall, Anlon, Svarvare

7947

UVA
December.
50-&ring
IO. Ntislund, Holger Bertil, Pottvakt

1946

*

Visning av Bofors reklamfilmer
Frin olika hill har framfcirts <inskemil,att all Boforspersonal inklusive familjemedlemmar skulle fn tiilfnle
att se nigra av de reklamfilmer som Bofors har upptagit.
Med anledningddravkommer f<iljandefilmer att visas
varje dag under veckan t3-1.7 oktoberkl. 19.30 pi Bofors Samlingshus.
1. Mdn och stil. En film om Kilstaverken.Fdrg. 22 min.
2. Ammunition. Fdrg.27 min.
3. 10,5cm fiilthaubits.Fd.rg.2I min.
4. 37,5 cm antiubitsraket..Fiirg.
15 min.
Biljetter g?illandetill viss fiirestdllning kan fr. o. m.
den 6 oktoberavhdmtasi huvudportenvid Bofors, Kilsta
och Nobelkrut, i Rosendalsporten
och Boisporten samt
hos kontorsvakteni huvudkontoren vid Bofors och Nobelkrut, i ML och i telefonvdxeln pi skiutfiiltet.
Reklamavdelningen
svararfOi dessafilmfd,revisningar.

oUeteraner
somslutat
sintjansf,+

Axel Bergroth
Bof or: .,

J. A. Dahlin
Nohab.,

w*j

F, G. Hall
Nohab -,

Dat.')d Erikssott
Bof ors

lohan Eriksson
Bofors t

#s

Karl lansson
Bol ors

Bergrotb,Axel Gabriel,fddd 17 juni 189t, pensionerad
1 aug. 1958.Anstilldesi sept.1910somvedgirdsarbetare
i Hushillsvedgirden i Bofors. Med undaniagav en korhade
under Skogskontoret,
tare tid, som sigverksarbetare
han denna sysslahela sin anstillningstid ca 48 ar. Vid
jubileet 1946 mottog han medalj och gratifikation fcir 36
tj dnsteir.

Axel lernberg
N ohab

A. F. Karlsson
Bof ors

filare till 1912, de han blev verktygsfilare.Detta yrke
hade han tills han avgick efter ct 57 Lr i bolagetstjdnst.
Erhrill vid Nohabs 1oo-irsjubileum 1947 medalj och
gratifikation for 45 tjdnsteir och 79)2 stora medaljen
f<ir 50 tjdnste&r.

Dahlin, lohan Augusl, fddd 6 mars 1885, pensionerad
1 aug. 1958.Anstdlldesvid Nydqvist & Holm 1912 som
ddr han arbemodellsnickarei Modellsnickareverkstaden,
i 4 &r
tade ca 10 ir. Var senarefrdsarei Maskinverkstaden
Erh<ill
och blev sedan snickarepi Snickareavdelningen.
vid Nohabs l0O-irsjubileum L947 medalj och gratifikation frir 35 tjdnsteir och riknade siledes ca 46 tjdnstehr
nrir han avgick.

lanston, Karl loban, fddd 6 juli i891, pensionerad
1 aug. 1958.Anstdlldesi sept.1915 som smedp& Verk1,917
tygsverkstaden
i Bofors, arbetadeaug. I9l6-maj
pi Nobelkrut och iterkom i okt. 1917 till Bofors som
Blev i jan. 7)27 filare i Kareparatriri Fd.ltverkstaden.
nonverkstadenoch senaremontcir i Traktorverkstaden.
Var verktygsfilare pi Verktygsverkstaden 194l-1952
och de senasteiren verktygsavsynare
pt Kanonverkstadens
verktygsfcirrid. Rdknade ca 39 tjanstelr nar han avgick.
Medaljrir vid jubileet 7946 med 27 tjanstel,r.

Eriksson, Dauid Teodor, f<jdd 5 augusti 1891, Pensionerad 1 september1958. Anstiilldes i juni l92B p5'
Byggnadsavdelningen
i Bofors som trdarbetareoch hade
dennasysslahelasin anstillningstid,ca 30 &r.Erhdll 1953
medalj och gratifikation fcir 25 tjanstefu.

lernberg, Axel, fodd 22 maj 1891, pensionerad1 aug.
1958. Anstdlides vid Nydqvist & Holm 3't I92L Pit
Montageavdelningen(avd. 61), ddr han arbetadesom
gassvetsare.Rdknadeca 37 tjdnstelrrndr han avgick. Medaljcirvid Nohabs100-irsjubileumlg4T medz6 tjdnsteir.

Erikston, lohan Natanael, fddd 20 juli 1891, pensionerad 1 aug. 1958.Anstdlldesi april 1910 pi Byggnadsavdelningen i Bofors, valifrln han i mars I94L over'
flyttade till Kontrollavdelningensom avsynare.Rd.knade
ca 48 tjdnsteir nIr han avgick och erholl vid jubileetl'946
medalj och gratifikation ftir 36 tjd'nstelr.

Karltson, Anders Fred,rik,fddd 30 juli 1891, pensionerad 1 aug. 1958. Anstiilldes vid Bofors i maj t906 som
jan", arbetade1908-1910
hjZilparei "Gullbergssmed
och 1911-1917 i jordbruket, var 1911 smideshjd.lparc
och arbetadel9L7-L923 i Martini Smidesverkstaden
verket och Projektilverkstaden.Ateranstl.lldes1934 som
plntslagarei Pl&tverkstaden,ddr han de sista fem iren
Medalj6r vid jubileet 1945 med z9
varit godsmottagare.
tjinsteir. Riknade ca 31 tjdnsteir nrir han avgick.

Hall, Frans Gid.eon,fddd 10 okt. 1886, pensionerad
1 aug. 1958. Anstilldes redanIgO2 i gamlauppsdttningsverkstadenvid Nvdqvist & Holm och arbetaded[r som

18

1 aug. 1958. Anstdlldesredan i juni 1907 i jordbruket
i Bofors. Overflyttade 1913 till Valsverketsom diversearbetare,kom 1938 till Adjustagehallen,ddr han var
lagerarbetareoch fcirridsman.De sista 8 iren, frln maj
195O,har han varit godsmottagare
i Hdrdverket.Medaljcir
vid jubileet 1946 med lp tjd.nsteir.Erhcill t957 stora
medaljenfcir 50 tjinsteir och hade silunda 51 ir i bolagetstjdnstndrhan avgick.

Karl J. Karlssou
Bolor.r ,

AJbertOlstor't
Bofors..

Karlsson, Karl lohan,

foad 24

18P1, pensionerad

Olston, Albert, fitdd 5 juni 1891, pensionerad1 juli
1958. Anstdlldesredan 1904 som kontorsbudpi Bofors
kontor, civerflyttade
i [ebr. 1906 till Pl5.tverksfaden
som
fdrridsarbetareoch blev 7947 avsvnarepi sammaavdelning. Vid jubileet 1946 erholl han medalj och gratifikation fcjr 42 tjanstelr och t9t4 stora medaljen frjr 5O
tjdnsteir. Rdknadeslledesca 54 tjansteltr,ndr han avgick.

N MEMORIAffi<

Guxnar Danielssol
Bofors

A. B. Gustalsson
Nobab

Elis Henricsson
Bofors

Karl l. lobansson
Bofors

som svarvare i Kanonverkstaden,der han senare var
filare, monteringsarbetare
och parkeriserare.
Overflyttade
r maj l95L till Byggnadsavdelningen
som trddgirdsarbetare och frjrridsarbetareoch flyttade i maj 1.954tlll Centralfcirridet. Blev 1957 filare i Filtverkstaden.Hade ca
32 tjdnsteitrvid sin bortg&ng. Medaljcir 79r:r med 25
tjdnsteir.

OsAar Karlsson
Bofors ,

Carl T hunir
Karlskoga .

Dartielssott,lohan Gannar, fddd 1 okt. 1901, avliden
15 juli 1958. Anstiilldesvid Bofors i nov. 1945 som
elektriskmont6r pi Elektriskaavdelningen.Denna tjdnst
hadehan hela sin anstdllningstid,
ca 13 ir.
Guttafsson,Anders Bertil, fodd 10 januari 7892, avliden 1 juni 1958. Anstllldes fu r92I vid Nydqvist &
Holm som rensarei Stilgjuteriet. Hdr arbetadehan till
1936, dL han blev avsynare.Erh<ill vid Nohabs 100-irsjubileum medalj och gratifikation fcir 26 tjdnsteir och
rdknades&ledesca 37 tjdnsteir vid sin bortging.
Henricsson,Elh BertiL Vilhehn, f6dd 25 iuli 1905,
avliden16 juli 1958. Anstilldesvid Bofors i nov. L926
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lohans:on, Karl loban, fddd 21 a:ug.1894, avliden
1 aug. 1958. Anstd.lldes20 juni 1946 som krankopplare
i Kanonverkstadens
svarvaravd.i Bofors, fick 1951 samma sysslai Monteringsavd., var 1957 parketiserareoch
sista nret stddare i Kanonverkstaden.Rdknade ca 12
tjdnsteir nir han gick bort.
Karltton, Karl Oskar, f6dd 5 sept. 1894, avliden 22
1914 och
iuJi 1%4. Arbetadei Bofors i okt. l9r3-juli
i febr.-dec. 1916 i Martinverket som fdrvermare och
lastare.Arbetadei Stilgjuteriet juli-sept. 1918 och kom
i aug. 7920 iter till Martinverketsom hjilpare. Overflyttade senare till HZirdverkstaden,
dir han arbetadesom
hiirdningshjiilpare,
godsmottagate
och brinellprovare.Medalj<irvid jubileet 1946 med 30 tjdnsteir. Rdknadeca 42
tjdnste&rndr han gick bort.
Tbunlr, Carl Guttau, fddd 28 april 1891, avliden 4
juli 1958 efter en trafikolycka. Anstdlldes i december
1932 som filare p& Verktygsverkstaden
i Bofors och riverflyttade i aug.l)42 till Nobelkrut som finmekaniker.Var
nov. 1948-dec. 1950filare och finmekanikeroi Urverks-

Reg. nr 22/58 - 18336 Billy Hane,
MSK 90: HjtilpuerktTg fdr utindning
.0 ugulnattor.
Ugnsmattorna i de kontinuerliga
ugnarnai MSK 50 brukar vindas fdr
att utnyttjas pi bida sidor. VindFORSLAG SVERKS AMHETEN
ningen har varit ett besvdrligt och
tidscidande arbete, di mattorna dr
BOFORSVERKEN
liiggning i maskinen.Samuelssonhar
mycket tunga. Sd.rskiltinstickningen
gjort ett lyftverktyg, vilket arbetar
av mattan tiver stcidrullarnatill matar16 fiirslag belijnade vid junisom en "bakvdnd" ting. Denna unvalsen
utgcir en sv&r hantering.
sammantrddet
derldttar inldggningen i maskinen,
Genom att flsta en wire i ena inden
juni- samtidigt som lyftverktygetansessdkVid Bofors fcirslagskommitt6s
av ugnsmattanistadkommes,att wiren
rare dn tidigaremetod.Bekining 25:sammantrddefrirelig 22 d,tenden till
ledes in i matarvalsen,varefter frambehendling,varav 2 bordlagdaoch 20 kronor.
matningen av mattan kan ske maskinyinkomna. Tre fdrslag bordladesp& Reg. nr 15/58 - 19376 Egon Nielnellt, i stlllet fcir som tidigare hela
grund av fdrslagsstdllarnassjukdom .ten, KA 75: Signalanordning uid
mattan miste fciras fcir hand dver
under utredningen, ett hinskcits till
kontroll au aufyringsbegriintningpd stcidrullarna.Beldning 150: - kronor.
annat forum fcir bedcimningoch tvi
SAK 40.
- 9120 Oskar Brink,
ansigs inte kunna belcinas.Det blev
Di det g2illdeatt faststdlla,var sid- Reg. nr 23/58
silunda 16 frirslag som kommitt6n riktbegrdnsningintrdffar anvdndesen VP 20: VerAtygfdr riAtning au marAkunde beld,na.
ring, som varit si fastspdnd,att den plattafdr FAK 40.
Efter pressning av markplattorna
intrddramladened, d5.begrdnsningen
Reg. nr 4/58 - 22139 Herbert Himfordras
en riktningsoperation.Denna
Denna
de.
metod
fordrade,
att
konmel, VA j0: Fdr.rlag till iindringar
utfcjrdes
tidigare fcir hand medelst
medhjilpare,
trollanten
hade
en
som
ioTn medger produktioni)hningar i
lttltonht ft)r tillaerkning au rdrkropp. meddelade ndr ringen f<ill. Nielsen hammare. Med Brinks verktyg kan
Fcirslagetinnebir, att produktions- har ersattringen med en arm, som via riktningen utfciras i en press. Beld,takten h<ijesgenom utbyte av kamsat- en kontakt ger en summersignaldirekt ning 175: kronor.
till kontrollanten. Beldning 50:ser. Frin arbetsledningenfcirelig tidiReg. nr 24/58 - 3498 Stig EriAtton,
gare fdrslag till produktionshcijning, kronor.
VK 52: Fixtur fdr ritsning aa atfymen Hdmmels id6 medgav dock dnnu Reg. nr 18/58 - 1540 Saen Palm- ringsbegrknsningskuruortill SAK 40.
stcirre,,produktion.Kommitt6n besliit quis, VK 58: LyftuerAtyg
Tidigare fick ritsningen utfciras p3,
fdr mellanatt den faststdllda beldningsregelni
balk till FAK 40.
si sdtt, att utslag gjordes pi planskidetta fall skulle tilliimpas och att
Ett gammalt lyftslitt med stroppar van, innan ritsarna tjverfdrdes p&
600: - kronor skulle utgi i ftjrskott. fdsta i utliggardronenhar nu ersatts begrdnsningskurvorna.
Eriksson har
Resten skall utbetalas efter ett irs
av ett ok, fastsatt i mellanbalkens konstruerat en fixtur i form av en
produktion.
centrumhil. Metoden ger dven bdttre plitsektor, ddr han frin en graderad
balans
i lyftet. Bel<ining)0:- kronor. linjal direkt kan fFt koordinatmitten,
Reg. nr 6/58
3603 SaenSandberg,
24:
Giingslipning
med
VV
Reg. nr 19/58 - 3640 Anton Lars- samt via en annan linial kurvans
flerprofilsAiua.
son, VA 20: FdrbAttring aa fixtur f t)r centrumriktning. Beld,ning 150:kronor.
Vid slipning av gdngtapparutfdr- frrisning aa raketfena.
"besparingsdes tidigare slipning av gdngformen,
F6'rslaget
dr nlrmast ett
Reg. nr 25/58 - 4801 Georg Lundvarefter avbackningskeddei en slr- fcirslag".Larssonsmetod innebdrndmoall, VV 20: Anordning fdr gradering
skild operation med plan slipskiva. ligen, att vid mandvreringenav fixfuau Aontrisseinitrument.
Sandbergsfcirslag gi.r ut pE, att av- ren f<irbrukad tryckluft anvl.ndes fcir
Kontrisseinstrumenten graderades
backningen utf6res i samband med renblisning av arbetsstycket,
i stdllet
frirr
genom att en man vred fram 1
"sletskeret"f<ir gdngformen.Aven hlr
fcir att "pysa" ut till ingen nytta. Bemm p& ldngdmatningsskruven
pi svarkunde belciningsregelntill?impas.Be- liining )0:
kronor.
ven samtidigt som en annan man
ldning 2OO:- kronor.
Reg.nr 20/5s - 9318Siaanlobans- skcjtte ritsstilet. Lundvall har genom
Reg. nr 14/58 - 24 Emil Samuels- son, VP 22: Andring au tilluerknings- att kombinera avbackningsanordnington, MG 25: Lyf taerktyg f 6r holu- :littet f i)r plStgat,el,ritning 6.153.573 en och ldngdmatningenpe en svarv i
o c b6 , 1 5 3 . 6 1 5 .
toPpar.
W
20 gjott graderingen maskinAntalet svetsfogar har genom fcir- styrd. Han har tagit bort kuggarna pi
I MG 2t grovbearbetas
kolvtoppar
fcir dieselmotorer. Man har hdrvid slagetminskatsfrin 6 till 2. Bekining vissa sektorer pi svarvensmatarhjul.
anv[nt ketting vid kolvtopparnasin- 50: - kronor.
Fiiljden har blivit, att lingdmatningen
avbrytes den tid avbackningsanordningen utfcir ritsningen. Belcining
jan.
195l-dec.
1952
apteringeni Bofors och ddrefter
f.inIN MEMORIAM
100:- kronor.
mekaniker och modelltillverkare vid Nobelkrut (NLD 4).
Forts.frSnf6reg. sida.
I jan. L952 startade han egen firma ftjr tillverkning av Reg. nr 26/58 - 20031 Erih Thomainstrument, modeller och proteser, sd.rskilt olika slags sin, VF 20: FiirenLlad omstdllning f dr
ledproteser,av bonoplast.Carl Thun6r var en synnerligen bandlink.
Fcirslagetinnebdr,att man vid d'verskicklig tillverkare av bl. a. kanon- och andra modeller i
raetall eller plast, och var sdrskilt inom finmanufakture- ging frin hdger- respektive vdnsterilnk inte behdver indra hela uppringen av bonoplasten fdregingsman.

20

kanalen och packboxringen ett svagt
undertryck tillriickligt stort fcir att
suga till sig den vltska, som ldckt ut
mellan packningen och axeln och
samlatsi packboxringen.Pi detta sdtt
f<irhindras vdtskan att trdnga vidare
ldngs axeln fram mot glandret och dir
55603 Fritz Schubert, Metodlindring
licka ut. Efter omdndringen, som
uid. utuinning au B-bentokain (reg,
skeddeden 14 februari d. i., har pumnr 1/zt.
pen innu ej ompackats.FcirscikspumTidigare utvannsB-bensokainetgepen dr en API-pump typ 2LK-40 men
nom totalindunstningav spritmoder1635 luar KarlReg. nr 27/58 omdndringentorde kunna utf<iraspi de
quiu, VK 58: ligg fdr borrning au luten frin det i framstillningsmetoden flesta centrifugalpumpar med glandfcir tekn. bensokaininbyggdakristallikonpinnebfrl i anslutningtulixlar i
b o x .B e l d n i n g : 2 5 o k t .
seringsstegetoch tappadesi smdlt form
FAK 40, ntellanbalk.
I mellanbalkenfinns flera anslut- ned i plitl&dor, ddr det fick stelnaoch 50940 Siguard Soentton, NVF 90:
Ft)renAlat ingreppssAydd i)ter axelningar,ddr konpinneh&lenskall borras sedan hackadesur. Det innehiill di
vattenlcisliga
rdtt
mdngder
salter.
hoppling
mellan motor och pump
stora
efter montering. Di det inneblr ett
Enligt Schubertsfcirslag, som nu an- (reg. nr 176).
obekvimt arbetssltt att borra dessahil
Befintliga skydd bestir av en bygel,
med handmaskinefter k6,rnslag,gjor- vdndes,avdrivesspriten, och innehilsom
med skruvar fistes i pumpplattan.
indunstaren
vatlet
i
tappas
ned
en
i
de Kadqvist en fixtur, som ger borret
styrning, si att hilen kommer i cent- tenfylld och med omrtiring fcirsedd Vid varje reparationmiste skruvarna
nutsch,dir bensokainetfir granulera. tagas bort och sedan sittas dit igen.
rum av axlarna.Beld'ning75:-kronor.
Detta blir di nigorlunda fitt fr5,n Svenssonsskydd best&rav en bygel,
Reg. nr 28/58 - 15343 SoenNord- salter,vilket underldttar den fciljande som trides ned i tvi fdsten, vilka ir
strtim och 22536 Stig Anderston, destillationenoch genom att spritmo- fastskruvadei pumpplattan. Bygeln
KA 75: Fiiile fdr eldriir i eleuationt- derlutenej behiiverindunstastill torr- fasthilles i sitt liige genom fj?iderkraflnge.
het, blir det ocks&en viss besparing ten i bygelnsben och vid borttagandet
Vid en kontrolloperation giller, att av Lnga.
behdvs inga verktyg, sedan instickseldrciret skall vara eleverat 800 -.
Schuberterhdll vid fciregiendesam- fdstena en gerrg lro fastskruvade.
Denna instdllning har skett si, att en mantrddeen belciningav 100 kr., men Skyddetryckesendastupp ur slitsarna
man hillit instrumenteti detta liige. di kommitt6n f&tt en fullstdndigare i fdstenaoch tryckesned igen vid fastMed den fistanordning, som fdrslags- utredning som underlag fiir bedcim- sittandet.Belcining:50 kr.
stillarna kommit pi, hilles rciret in- ningen, och di denna framvisat en
Herbert Karltson, NB 90: Anstdllt utan sZirskildhandrlcknins. Be- betydande materialbesparing,besl6t 54854
ordning ft)r skiirpning au tmiirgelskil<ining50:
krooor.
den att f<irordaen ytterligarebeldning aor (reg,nr 177
).
av 1)0 kr.
29/58
1694
LartGunnar
Reg.nr
Anordningen bestir av ett stativ
ton, VK 25: Verktyg ft)r borrning ocb 50843 Albert Tbdrus, NVF: Ut:ug- som spdnnesfast vid smlrgelmaskibrotschningau konpinnebdli hjul fi;r
ning frSn Aaarni F 39 b (reg. nr 174). nens bord. I stativet dr en diamant
jnrnft)rarlhda till AK 40.
Fcir att undvika det besvdrande rtirligt infdstad och med denna sker
Di dessajZimfcirarlidorskulle b6rja niacindammetvid tcjmning av tork- sklrpningen av smdrgelskivorna.
Diamonteras,fanns inget verktyg. Di ett plitarna och matning av kvarnen i
mantens sidordrelseerhilles medelst
sidant var niidv[ndigt, konstruerade F 39 b har Th6rus frireslagit,ati en en i stativet fdst skruv, som matas frir
Larssonett. Senarehar ett nytt verk- huv placerasdver kvarnen och att frin
hand med en liten vev. Liknande antyg, i princip byggt pi samma id6, denna huv en rddedning dragestill en ordning finns inbyggd p& vissadyrare
konstrueratsavVerktygskonstruktions- i rummet befintlig fdllningsapparat, slipmaskiner. Skdrpningen utfdrdes
kontoret fdr sagda?indam&I.Belcining som dr utrustad med stark flekt. Pe tidigarefdr hand med skdrpsten.Beld,100:- kronor.
detta sdtt skulle niacindammettillvara- n l n q : / ) K r .
tagas, och personalenskulle slippa ha :sigg Uartln LindAuist, NB
9o: AnReg.nr 30/58
3833 Emil Zander,
det fritt flygandei rummetunder tdm- ordning
uppriktning au uentilbus
VV 2o: SAfi aft frksa spiral:kiir p3
f?)r
ningen av torkplitarna. Fcirslagetkan i saaru(reg.nr 178).
brotuchar med rtora diameterskillemellertid ej utnyttjas, di denna beSom hj?ilpmedelvid fastspdnning
nader.
handling av produkten kommer att av ventilhus mot ba&skivan i nya
Zander har utformat en frds, som
utgl i och med d,verflyttningen till
svarveniV L4 har Lindkvist tillverkat
giir det mdjligt att frdsa spiralskiirpi
F 39 c. Bekining: minnesgiva.
en anordning, som bester av en fldns
brotscharmed stora diameterskillnader. Formen pi en dylik fris dr rdtt 55525 Karl Le)cbtenring, NVF 90: f<irsedd med utbytbara brickor och
besvirlig att berdkna, men Zanders Liickfri tAtningau pump (reg.nr 175). borrad, si att den passarmot vanligen
En filterpump i F rt a fcirorsakade ftirekommandeventilhussamt en kona
etfarenhet av frdsningsarbetengav
ofta
driftstrirningar p. g. a. att den Dassendei svarvensdubbdocka.Vid
honom id6n till utformandet av ffi,uppriktning av ventiler fastspdnnes
sen.Belcining50: - kronor. F. o. f . ibland miste ompackas?indaupp till
1 glnger i veckan. Leichsenring ftire- ventilhusetsbr6st mot ovan ndmnda
fldns, och anordningen fastsittes i
slog, att en kanal skulle upptagasfrin
NOBELKRUT
axelindan till packboxringen, och dubbdockan.Denna skjutesmot backskivan,och ventilen fastspdnnes
snabbt
Vid f tirslagskommittdns
sammantre- vinkelrdtt mot denna skulle tvi hil
de den 26. 6. 1958 behandlades5 borras i lciphjulsmuttern. Av centri- i centreratl[ge med backarna.Uppriktningen skedde tidigare fcir hand,
nyinkomna och ett tidigare bordlagt fugalkraften vid muttern uppsiar i
spenningsanordningenutan endast
byter anslagsklackar.Fdrslagetdr dock
inte aktuellt numera, d& tvi maskiner
i VF [r riggade f6'r bearbetning av
bandldnk, en fcjr hdger- och en f6r
vdnsteddnk. Fd,rslaget anstgs dock
kunna anvdndas, om en maskin tillfZilligt ?ir ur drift och byte behijver
ske,varfdr beldning tillstyrktes.Beldning 50: - lq16ne1.
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fdrsiag. Ett fdrslag, som behandlats
vid fdregiende sammantrdde,upptogs
till ny behandling.Av de behandlade
7 fcirslagen bordlades ett fdr ytterligare utredning och fiiljande 6 fcireslogosbli beldnade:

och var ett mycket tids6dandearbete. FcirslagTY-7-57: Lars Karlston Vagn lZigei f<irhillande till stilskaftet blir
Belcining:100 kr.
fcir rundmatningsbord. Belcining: lika vid skdrpning och di flera stil
I ir har fram till den 1. 8. inldmnats
En portf<ilj.
med sammafason slipas.Detta under14 fiirclag, under fjoliret var motsva- FrirslagTY-19-57: Rune Lilja. Komlattar slipningen oin lven instdllrande siffra 24. Detta visar, att intresningen
av stilet i den maskin,ddr det
plettering av borrjigg JB-l0698 till
set inte varit si stort under frirsta
ki"pa30L5O4r-42 och 3020682183. skall anvdndas, piverkas gynnsamt.
halviret trots de stora utdelningarna
Beld'ningen
blev 100:- Ororo..U.
Belcining:50 kronor.
under fjoliret. Kommitt6n hoppas,att
,.
FdrslagTV-1-58: Gunnar lohanston.
detLahar varit en tillf;illig avmattning
Metoddndring vid tillverkning av
och att frirslagsstdllarnahar haft tid
kon fdr parkarmatur, kandelaber- V A D S A D E S M E D E N ?
att fundera ut menga goda fcirslagunarmatur. Bel<ining:En portfcilj.
oef semestefn.
Extra virtiivling
Sho Fcirslag TV-2-58: Inguar lN/rangenI fcirra numret ld.mnadevi i stcirsta
feldt. Anordning fcir fastspdnning
av ytterrcir4018801.Belcining:50 korthet prislistan i den extra virtdvNOHAB
lingen och itergav fdrste pristagarens
kronor.
Nedanstiende fcirslag har belcinats FcirslagTV-3-58:
rnycket
korta och trd.ffandesvar.
TageKritoff errr()u.
pi fcirslagskomrnitt6ns
sista sammanHerr Louis laconelti, Bofors, som
Vdrmebesparande ventilation av
tride den 18 iuni 19)8 vid Nohab.
kompressorrummeti Maskinverk- fick andra pris, Ir litet utfci.rligare.
"Sova skall du gcira i sdngen", sdger
staden.Beldning:75 kronor.
1243 Henry Bbrjesson, aad. 89:
smedenmed tingen och svdr duktigt.
"Svarvslid" till arborrverk. BelciAv inkommandefcirslagunderandra Men har smeden verkligen rdtt att
ning kr. 250 -.
kvartalet 19)8 har Fcirslasskommitt6n vara si arg? Sj?ilvser han inte si. vdrst
145 Erik lVennborg,aM. 79M: Skav- vid Tjdaholmsverken
med godkdnnan- pigg ut, och fcirlorar ju greppet om
ningsverktyg fiir centraltapparpi
de av -platschefenbeslutatbel<inafril- bide hammarenoch tinqen. Detta dr
jande:
vevaxlar.Belciningkr. 200: -.
bevis fcir hans egen trc;Ithetoch sin2242 GustaaH. Sbetz,aad. 67: Stdll- 5153 Sten Hdhantton: Frdsbackarf<ir nesfrinvaro. Under sidana fcirhillanklamma detalj nr 6154082, tryck- den kan olyckor ldtt intrdffa pi arbetsbar centrumvintel fcir ritsning pi
luftbroms, FAK 40.
Belciningkr. 150:-.
axeldndar.
Prarsen.
Ett tidsbesparande
Lit oss titta litet allvarligt p& teckocheffektivt verk164:
Folke
Henrikston,
aad.
1792
tyg sdger verkstadsledningen.Kom- ningen och anvdnda den som ett
Kontrollverktyg fdr spak. Bekining
mitt6n uttalar att det dr ett vanligt cxempel pi det onda, som kan hdnda
k r . 1 0 0 :- .
men bra och billigt verktyg, som herr pL vira, arbetsplatser
och som befrdm3 3 1 2 W a l f r i d L i n d s t r d m ,a a d . 8 0 :
Hikansson sjiilv tillverkat. Ackords- jar olycksfall: felberdkningar,slcihet,
Fcirenklad tillverkningsmetod fcir p r i s e tr e d u c e r aftr l n 1 : - t i l l 0 : 5 8 . rr-rinskadaktivitet och mycket annat
hylsnyckel.Beldningkr. 50:-.
Bekining utgick med 75:- kronor. som inte dr cinskvd.rt.
Lit oss med andra ord komma till
6831 Einar lacobsson: Hillare frir
virt dagligaarbeteutvilade,pigga och
diverse
sliomallar.
TIDAHOLMSVERKEN
Vederbdrandeverkstadsingenjrir
ut- med ett gott hum<ir."
Tredje pristagaren, herr Gannar
Vid Fciretagsnlmndens
sammantrd- talar, att verktyget ir mycket bra och
de den 1 april i958 fcirelig fr&n utgrir ett komplement fcir verktygssats Nilsson, ir inne p& sammatankeging.
"Eftersom du iir familjefcirsrirjare
F<irslagskommitt6nrapport om 5 fcir- till verktygsslipmaskin.Fcirslagskombdttringsfcirslagvilka fcireslogstill be- rnitt6n vttrar. att hillaren d.r bra ut- si fir du en chanstill, vi flyttar stubl<ining.Platschefenoch Fciretagsnlmn- formad och allmd.nt anvdndbar vid ben en sliiggbreddi din riktning. Men
den hade intet att erinra.
slipning av stil med fason. Fasonens skulle inte det hj2ilpasi . . ."

Aeers KNocK-osT
R
lii

!

SEME STERVADRET

?p?

*

ffi
ffi

r

22

-4

Meddelanden
frdn

SKYDDSTJANSTEN
Ny grupp nir rooo olycksfallsfria dagar vid Nobelkrut

under ircn varierat. Hcigstakvartalsmedeltalethar varit 33 och det ldgsta
15. Genomsnittssiffran
sedan1954 d"r
Den 25 juni hadegrupp 12 i Nobel- n i g o t c i r e r 2 0 . D e t b e t y d e r a
. tt tillkruts skyddstdvling fullgjort 1000 sammans har gruppen utfcirt drygt
arbetsdagar
i strlck utan nigot olycks- 20.000 dagsverken utan olycksfall.
fall. Gruppens sista olycksfall intrlfTillbud och mindre blessyrer har
fade den 2 decenber1954.
givetvis inte saknats,men de har geGrupp 12 tillhcir avd. NVA och nom srmarbeteoch gott kamratskap
har sin verksamhetfcirlagd till bygg- klarats av utan fr&nvaro fr&n arbetet.
nadernaTU 1-3 och TU 13. Arbets- M5"ngaav de i gruppen ingi.endearuppgiftcrn.Lbesrir i gjutning av betarnahar under hela sin tid i bolasprdngrimneni granater, bomber och gets tjdnst ej haft nigra olycksfall.
m l n o r m . m . , p r c s s n r n ag v s p r r i n g d r n - Heln-rerErikssonoch Oskar Hciglund
nen semt vidare bearbetningav fram- har silunda arbetatolycksfallsfrittse- F drntn I osel Gatta?r ron och shfi.dsornbadet
fiir allt grcivrc ammirnition.Dct Ir
dan 1924 resp.1926.Onekligenmyc- Enil IY'istling,NVA. BoforsfotoTillman.
den andra produktionsgruppen,som ket fcirndmligaprestationermed hdnsedan skyddstlvlingens borjan 7954 syn till yrketsrisker.
Jiirnbruksf iirbundets yrkesnitt upp till 1000 arbetsdagar
Direktcjr \Tahlquist utdelade dven skadestatistik
i fdljd
utanolycksfall.
en liten minnessaktill var och en i
19)7 FLrs
yrkesskadestatistik
fcireligGruppen hyllades fcir sin utmdrkta gruPPen.
prestationvid en kopp kaffe pi n-rarSkyddsornbudet
Ernil $Tistling tac- ger nu klar och visar- somvanligt ketenterietden 30 juni. Direktcir Ar- kade pi arbetskamraternas
vdgnar och fcir Bofors mycketgl2idjandeoch hedvid \X/ahlquist tackade p& bolagets uttryckte sin tillfredsstdllelsemed det randesiffror.
Fcir "Yrkesskador frir arbetare i
vdgnar och uttryckte sin glddje dver arbete,som bolaget nedligger fcir att
det uppnidda resultatet och det l n cika srikerheten pe arbetsplatserna. arbete" dr det, bland 91 redovisade
tresse,som inom gruppen lisats f o r
Han uttryckte ocksi en fcirhoppning fciretag, endast 2 (egentligen kraftskyddsarbetet.
om, att gruppen riveni fortsdttningen friretag och silunda inga verkliga
jiirnbruk) som visar llgre siffror dn
Arbetsstyrkaninom avdel.ringenhar skulleklara sig utan olycksfall.
Bofors,
som har 14,5 yrkesskadorper
Ltn
1 milj. arbetstimmar.Medeltalet fcjr
Grupp 12, NVA, frin alinster Saen lohansson, Anders Vasberg, Radolf Suarlgren, terkl-relajdrnbruksindustrind.r 35,1. Darniistare Karl Andersson, Suen HciAansson,K. G. fansson, Sten Olsson, Gastat Bfi)rnberg,
emot visar Bofors ett relativt hcist
Nil: Nlkaist, ingenjdr fanne Persson, Karl Strand., Knut Ni/sson, ingenjdr Lars OsAar
entai fcirloradearbetstimmurp. g. u.
Bergstrdm, Karl Fogelberg, Enil Wi:tDng, Karl Granberg, Vilheltn EriA:son, Karl Ahlt,ik,
yrkesskador,
eller 31.016timmartotalt
och zo8 timmar per yrkesskada.Mef |rntan Josef Gastarsson, Torsten Lind, RicLard Perzon. Boforsfoto Tillman.
deitalet var 166 tirnmir. Av skadorna
g
medfrirde3 invaliditet och t dcidsfall.
}
.
.
,
.
t
'
{
Totalt redovisadesi hela riket 56
:)
invaliditetsfalloch tt dridsfall.
F"Yrkesskador frir tjdnstemdni arbete" visade frir Bofors relativt hd,ga
siffror. Endast29 av 91 fciretaeredoI
vis"rdedylika olytksfall. Boiori hade
f
totalt 12 skador, eIler i,2 per 1 milj.
arbetstimmar.En relativt hcig siffra,
som dock dr ldgre dn medeltalet,3,9
skadorper 1 mil.i. arbetstimmar.
Firdolycksfallen,eller "Olycksfalls,
skador f6r arbetaretill och frin arbctet" r'ar tyvlrr minga i Bofors eller
s a m m e n l r gJr 6 , m o t s v a r a n d3e, 5 p e r
1 milj. arbetstimmar.3 oiycksfallmedfrirde hlr invaiiditet. Jlrnindustrin
redovisadc totalt 27i fdrdolvcksfali.
m o t s v a r r n d e2 , 8 p e r L m i l j . a r b c t s tinlmar. 43 av 9l frjretag var dock
hclt fria tri.n dvlika olvckifall.
Tjdnstemrinnensfiiriolycksfall var

r$
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Ar@M'tu'"
Manstarkt och representativt Volvo-besiik

i Bofors

Voluobesdket i Bofors z6 juni, Friinre raden fr. u.: direktdr Redaall, Voluo, direkti)r
J. Engellau, Bolinder-I+,l,unktell, direktdr Simonsson, Voloo, disponent Sohlman, direktiir
G. Engellau, Volto, direktdr lY/ahlsteen, direktdr Si)derstri)m, Volto-Penta, Bakre raderna:
berr Lindgren, Voloo, i)aeringenjdr Edman, Voluo-Penta, xotarie Albrehtsson, Volao,
|teringenjdr Bergendal, ingenjt)r Stig Olsson, direAtdr Ehstrdm, Voluo, rcklanzchef Sundberg, Voluo, direktiir lYlollix, Voloo, bueringenjdr lVahlberg, ingenjdr TYahlstrdm, Voluo,
ingenjdr Zetter$il)m, Voluo, ingenli)r Christenson, Voluo, direktdr Lidmalm, Volto, bem
Landin, direktdr Kdrling, Volao-Kdping, i)oeringenjdr Caspersson, drcringenjdr Tbiberg,
l/oluo, daeringenjdr Darnfors, Volao, iaeringenifu StLlblad., Voluo, ingenjdr Sandberg,
direktdr Eriksson, Volao, ingenjbr Laurent, Volao, inkdpschel Enblad, Bolinder-Munhtell,
dueringeni6r K, Strdnzberg, ingenjdr Knds, direktdr lYannberger, Bolinder-Munktell,
ingenjdr Engstrdm ocb direktiir Borgen,

Voho.

Boforsfoto Tillman.

Torsdagen den 26 juni hade Bofors
besdk &Y eo mycket representativ
samling herrar frin Volvokoncernen,
hd'gstabolagsledningen,med direktd,r
Gunnar Engellaui spetsen,samtdirektcirer, dveringenjcireroch representanter frir ink<ipsavdelningunam. fl. I
den 24 man starka delegationenmdrktes representanterfrin Volvo-Gdteborg, Volvo-Pentaverkeni Sk6vde,Bolinder-Munktelli EskilstunaochVolvoKcipingsverken.
Besriketi Bofors inleddes med en
rundvandring pi. Kilstaverken, dZir
den nya 3O-tonsugnen, hejarsmedjan
och vdrmebehandlingsavdelningarna
sdrskiltstuderades.
I den dZirpi f<iljande konferensen
redogjorde disponentSverreSohlman
frir Bofors betydligt dkade och f<irbittrade leveransfcirmlga,speciellt betr[ffande bilsmide. Silunda kan, med
nu tillglingliga aggtegat,idigen max.
ca 20.000 ton hejarsmideproduceras.
Volvo informeradei sin sida om sitt
under de kommande
leveransprogram
iren, speciellt fcir en planerad betysamt om sina
dande kapacitetscikning,
dnskemil betrlffande priser, leveranstider, materialfrlgor m. m.
Gister och vdrdar kan sespl gruppfotot hdr invid.
Nya 3o-tons ugnen i Kilstastfllverket
I dagarnapngir slutjusteringm. m.
p& den nya 30-tons ljusb&gsugnen,
A-ugnen i stilverket i Kilsta, avd.
MEK. Tillbygget av ugnshallen och
nybyggetav tappningshallenhar gitt
raskt.Senhijsten1956 biiriadesschakt-

SKYDDSTJANSTEN.

Forrs.

likaledes oncidigtminga, 9 st., vilket
gav en frekvenspe 2,4, di riksmedeltalet endastblev 1,3. Hdr var Bofors
ett av de 11 fciretagsom hade dylika
olycksfall, vilka totalt var 27 pL 9L
fd,retag. Bofors stod s&lunda fd,r inte
mindre dn exakt/3av dessaolycksfall !

Juli helt olycksfallsfri vid
Nobelkrut
Under juli minad har intet olycksfall rapporterats.Det dr den fcjrsta
olycksfallsfria minaden hittills. Pe
grund av semesternomfattade rninaden dock endast8 arbetsdagar.
Semesterarbetenahar i ir ocksi varit mindre
in normalt. I fiol inttZiffade under
juli 3 olycksfall'och 1956 4 stycken.
Ltn

ningarna(tivlingsenheterna)hadeinte
mindre dn 38 sdnkt frekvensen,ja 16
Nobelkrut
avdelningarvar t. o. m. helt fria frin
Olycksfallsfrekvensenvid Nobel- olycksfall och yrkesskador.Det var
krut var under 2:a kvartalet U} Per MP, MSK 80, MH 2o-2r och VTK
en milion arbetstimmar.Sammakvar- i grupp A, MG 24-21, MG 27, VF,
tal forra iret var frekvensen 21,8. XK 30, KMPS, Y och MRK i grupp B
Totalt intriffade 9 olycksfall, ddrav samt VA 50, VE, KA 6-7, P 1o och
tvi fiirdolycksfall.De svirasteskador- OT i grupp C, som visadesi goda rena var en brdnnskadamed unsefer en sultat.
Utgengstaleti tdvlingenvar 8,6 och
minads sjukskrivningoch etinyckelpr 100 &rsarbeolycksfallsfrekvensen
bensbrottvid hemfdrd med cvkel.
'
tare under 1:a halv&ret4,L, Den "inLtn
vilken vi
tjiinade" prissumman hoppas skall fcirdubblas till &rets slut
i skyddsGott halvirsresultat
var deo 3O/6 kr. 14.980:36.
t[vlingen
vid Bofors
Stdrsta(vdntande ?) summa,f. n. ca
NIr avd. Skyddstjiinstvid Bofors 1.300 kr., har Byggnadsavd.Minga
den 1 iuli summeradened halvirsre- avdelningar ligger f. ci. ndra 1.000sultatet av skyddspristdvlingen19)8, lappen.
kunde man konstatera mycket goda
Nu hoppasvi pi sammagoda resulsiffror. Av de 42 deltagande avdel- tat under 2'.ahalv&ret.
L
Olycksfallsfrekvensen

vid
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ningsarbeietoch omkring 1 ir senare
kunde monteringen av ugnen btirja.
F. n. iterstir endastsmdrrebyggnadsarbeten.
Ugnen, av svdngvalvstyp,Ir nominellt pi 30 ton, 13.000k\Va, men kan
smriltaen 45 tons charge.Den dr av
ASEA:s modernastekonstruktion och
har bl. a. omrdrningsspole.En fdrsta
provcharge,som lyckadesbra, gjordes
den 12 juni och den egentiigapremirirchargcngjordesden 3 juli.
Provchargengm 32.240 kg gcit och
premidrchargen34.21o kg gdt.
Ugnen berdknasvara i produktion
omkring mitten av augustioch di till
en bcirjan kiiras pi dagtid. Vid full
produktion skall den normalt kunna
ieverera30 40.000 ton per ir.
p
Stil fOr plastformar
Bofors tillverkar ett flertal stil som
?irl?impligafcir framstdllningav pressformar inom plastindustrin
bekanten industri i stark frammarsch.
Till forrntiilverkarnastjdnst har Bofors utarbetat en broschyr, "Stil fdr
olastformar". sonl innehiller anvisfrir formarnas
ningarfcir stilvalet san-rt
tillr'erkning och vdrmebehandling.
Dirjdmte redogoresf6r de undersdkninsar som utfcirts i Bofors betriffande djuppregling av plastformar och
andraliknande verktyg.
Tjinstemdn, som har anvdndning
fcir broschyren,och som inte redan
erh&llit den, kan rekvirera den frin
a v d .F S P , t f n 1 1 2 0 .
L:nt
Semesterhemmet

Storiin

A-ugnen i Kilstastdlaerket, sedd frfin tratersAorgez. Boforsfoto Falk.

i bridge gick den
Storrimdsterskapet
I4-7t juni. Det uPpsattavandringspriset finns fortfarande kvar. Midiommarhelsen var besciksantaletrekordartat. Midsommarafton besoktes
dn av i runt tal 1.000personer.Efter
midsommar och under ordinarie sevarit nigot
mesternhar bescjksantalet
mindre dn under fciregnendeir. Det
Ir huvudsakligastde tiltande som
svikit. Stugornahar varit fulla, dock
med nigot mindre personantal.Trots
det diliga viider, som har ritt under
semesternspeciellt mellanveckan,har
varit ndjda och belitna.
gzisterna
Underhillning har inte saknats.

och TV har varit
Grammofonspelaren
ig&ng varje dag. Filmerna "Dimmornas kaj" och "En gentlemankommer
till stan" har visats.Dans och annan
underhnllning,s. k. trivselkvdllar,har
det ofta varit. Fir sedanmaten hdgsta
bercim,si blir ju trivseln destostcjrre.
Standarden har utan tvekan blivit
hiigre, vilket lr en fcirutsittning fcir
ett rnoderntferiehem.
Hur irets resultat kommer att bli
ir svirt att sdganir dettaskrives.Aven
onl dei inte blir nigon rekordslsong,
si kommer 1958 att inskrivassom ett
av de bdttre iren i semesterhemmets
historia.
G tt

1958
Storiirestawangens ontbyggda ttestibil ocb belt inbyggda ueratda har blitit

De glster, som kommit till Storcjn siilI skapsrurn. Bof orsfoto Tillman.
dennasdsongoch besciktrestaurangen,
kdnde sdkert inte igen denna frin
tidigare besrjk. Skillnaden Ir s& stor,
att man inte tror att det dr samma
lokaler. Ombyggnadenav vestibulen,
nya gardiner och draperier i olika
fdrger och blomst2illav esterbonowell,
har givit bide vestibul och restaurang
ett fcirndmlistutseende.Esterbonowellen har f. cj.anvdntsi flera variationer,
varav utetak, vdggar, blomstlll och
armsturkan ndmnas.Anvdndningsomridet fdr Bonowell ir fcirvinansvdrt
har dessutomomstort. Restaurangen
milats utvindigt och den nycippnade
kioskluckanpi cistra gaveln tar bort
nlgot av det uthusliknande intryck,
tidigare haft av restaurangens
;?:.ff:
Sisongenbcirjaderedan den 31/5
och pensiondrsmed weekendvistelser
besdk.En del klubbar besciktesemesterhemmet under fcirsdsongen och
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ett treltligt

B of orsmusikens4o-irsj ubileum

q

I
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Storfiirtjust

SlF-stipendiat

Fru Brita Hellstrd'm,sekreterarepi
Bofors musikkir firade den 1,4 juni
sitt 40-irsjubileum,frin tidigt pi mor- ML, fick i viras ett SlF-stipendiumpi
gonen till sent pi kvdllen. Dagen 1.)00 kr. fcir sprikstudier i England.
B-pilen har bett att fL nlgra intryck
inleddes med torgkonsert kl. 8. Kl.
18.00 bj6d kiren en jubileumskonsert frin resan.
- "Ja det var verkligen underbart
pi Stadshotellet,avslutad med utdelning av fcirtjinstmedaljer till 5 for- att fi komma ut ett slag. Jag for med
'Britannia'
den 26 april, en vildigt
tjd.nta medlemmar: John Edeskog,
Harry Eriksson, Harald Kinell, Erik stormig resa,och kom hem med flyg
Landin och SixtenNor6en. Efter kon- nira 5 veckor senare,den 29 mai,
Genom British Center i Stockholm
serten samladeskirens medlemmar,
jdmte dameroch g[ster,till en god och hade vi fitt anvisning pi en lZimplig
trevlig sup6 pi Labbsand.Bland giis- skola fcir utlindska spr&kstudenteroch
fiir bo- det blev Davies's School vid Hyde
terna mdrktes reDresentanter
Iagsledningen,Kirlskoga stad, Riks- Park Gate. Den skolanhar specialkurfcirbundet Sveriges amatti.rorkestrar, ser fcir utldnningar och man fick diir
pressensamt stadens6vriga musikliv. vilja den klass som passadebdst.Var
Till jubileet utgav kiren en mycket en klassfcir svir, s&gick man ner i en
vacker och vdlredigeradminnesskrift llttare - eller tvdrtom.Vi var ett 10med ett vdrdefullt bildmaterielfrin de tal i min klass,fr&n olika ldnder,VietKAK-silver
till Boforschauffiir
ghngna"40 Lren. Redaktionskommit- nam, Mexiko, Spanien,Japan,Italien,
- t6n, herrar Harry Eriksson,Eric Gus- Frankrike o. s. v. Minga elever var
H err K uri Lii aberg, personbilschauf
fcir och pi fritiden ivrig jdgare, fick tafsson, Magnus \Tollgtrd och Evert NATO-officerare, som hadekommenden 11 maj i fu mottagaKAK:s fdr- Stake, har all heder av den vackra dering att lira sig sprik. Ldrarna var
tjdnsttecken fcir fleririg prickfri kcir- boken.
utmdrkta och sdrskilt vir klassldrare
ning. Overldmnandetav ftirtjdnstteckB-pilen vill inte gana g6ra.reklam var ovanligt tjusig, en utmdrkt pedanet skedde vid en hdgtidlighet pi
- men hdr gdr vi ett undantag. K<ip gog och dessutom stor skidespelare,
Frimurarlogen,Orebro.
boken och lis den! Den kostar 2 kr. som med minspel och gester kunde
och dr tryckt i en numrerad upplaga fdrklara en del ord och termer, som
pi 2.000 ex. Varje bok dr samtidigten vi inte forstod genast.
Argentinatriiff
Men arbetsamt var det, och kurslottsedel i ett lotteri, ddr vinstetna
Alla "Argentinaveteranerna" vid utgdres av virdefulla grafiska blad. tempot var hirt. Vi fick llsa, <ivauttal,
Nobelkrut samlades siindagen den 1 Friga nigon av kirens medlemmar,s& och skriva, bide efter fiirelagd text
juni i ingenjcir T. Norells tr?idgird skaffarhan boken.
och uppsatseti fila dmnen. Jag pasL
sade ocksi ph att ta. en dversdttningstill en "Asado". ordnad efter alla
konstens och traditionens regler, fdr
att hd,gtidlighilla 1O-irsjubileetav den En bild frdn asadox.I gruppen t, t, i)ueringenjdrLindquist, ingeni)r Norell ocb direkti)r
fcirstagruppensutresatill Sydamerika. lVahlquist. "Don Pedro" och "Don Gustarto" grillar Aora ocb ser till kolelden, I fdr'
I asadondeltog ett 60-tal personer, grunden de ldckert rostadeffrrkroppalna - mfrltidenshuaudingredienr.B-pilen foto.
alla de 24 argentinaf antna jtimte
famlljer med dveringenjrir och fru
f6r
Jullander i spetsen,representanter
bolagsledningen, direktcir \Tahlquist
och dveringenjiir Lindquist med fruar,
m. fl. VZirdfolket, ingenjd'r och fru
Norell, och festkommitterade hade
lagt ned ett fdrniimligt arbete pi alla
arrangemang."Los asaderosSuecos",
Don Guttauo (Gdsta Hellstrrim) och
Don Pedro (Pelle Johansson),hade
redan i arla morgonstunden tiint kolelden och riggat upp de 2 fArkropparna fcir rostning-grillning.Specialkorv,
brci.d,salad och rritt spansktvin h<irde
ocks&till fdrpliignaden.
Ingenjdr Norell hilsade vdlkommen
och tackade alla fdr ett enastiende
samarbete under de 5 argentinairen
och direktdr Wahlquist framfdrde bolagets tack fdr en ?drniimligt genomfcird uppgift. Stlmningen var utomordentlig och minnen och glada historier ventileradestill senakvillen.
L
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Elektrifieringen

av Ostkust-

banan fullbordad
Det sistastegeti elektrifieringenav
bandelen Hdrncisand-Lingsele pi
Ostkustbananinvigdes den 28 maj.
Ddrmeddr SverigeselektrifieradejdrnY a g s n aurP p eI o . / r r K m .
Vid ett tal under invigningsturen
framhdll generaldirektdrUpmark, att
Sverigehar det lingsta elektrifierade
jirnvdgsndtcti vdrlden, och att det
drtijer l&ng tid, innan nigot annat
land kan gcira Sverige den rangen
stridig.
Endasttre mindre bandelariterstir
att elektrifierai virt land. Pi de civriga
icke elektrifierade bandelarna lciser
man dragkraftproblemetp& annat sdtt,
t. ex. genom dieseldrift.
Pl leveranttirernasvignar talade
direktcir Odelberg. Han aktade inte
frir rov att pipeka. att SJ minga
ginger dr en besvlrlig kund, som stdller sndva pris- och leveranskravoch
lven sv&ratekniskakrav. Men vi vill
inte ha SJ annorlunda,framhcill han.
Vi respekterardessinstillning, ty den
hiller ossvaksammaoch skdrperossi
konkurrensen
med utlandet.

BOFORS-sidan. Forts.
kurs frin svenska till engelska 2
g&ngeri veckan.
Nigot egentligt betyg fick vi inte
- ba:raett intyg, som sade att man
varit en duktig elev och gjort bra
framstegi spr6ket."

Pi bilden ser vi det festsmyckade
elektroloketsom kontrast till ett inslok vid invigningsturenHdrncisandLinssele. El-loket hade tillverkats av
Nohab i samarbete
med andrasvenska
loktillverkare.
Im
Succ6 pi Nykvistenresa
Nykvistens Tjdnstemannakiubbhar
scm tradition att varje 3.r arnngera en
utflykt fcir medlemmarnaoch deras
anhciriga.Frir tredje lret i rad hade
man fdrlagt resantill det fagraBohuskin. Intressetvar som vanligt stort och
i runt tal 150 personerdeltog trots ati
konkurrensenvar mycket hird frin
VM-fotbollens sida.Vddret var inte si
lyckat som man hoppats.Visst var det
uppehill och varmt, men en ganska
kompakt molnmassa skymde solens
livgivande strilar, som alla ldngtade
efter. Det blev alltsi inte nigot solbadande,men dndi var alla mycket
belitna.
Fdrden antriddes frln Drottningtorget i Trollhdttan och sedanbar det
av i tre rymliga GDG-bussarut mot
vister. Uddevalla,utgingspunktenfor
bitresan de bida nzirmastftiresiende

&ren, ikte man nu bara igenom. Fdrden gick f<jrbi SaltkZillangenom den
vackra Kvistrumsdalen, fcirbi Kvistrlrms anrika gistgivarg&rd, genom
Munkedal och vidare till Gravarne.
Frigan dr om alla hann fi se en skymt
av Smdgensfijrsta bofasta bil, innan
man ombord pt passagerarefartyget
"Stingehuvud" stdvade norrut mot
Sotenkanalen.
Med stort intressebesissdennafina
anldggningoch biten lade sedantill i
Hunnebostrand.Eftersom det bl8ste

NVA 1 av ingenjdr Gdsta Nordabl,
fcjrut driftsingenjrir vid Rcirapteringsavdelningen(RA), NVA 5. Till driftsingenjdr vid denna senareavdelning
har fcirordnatsin genj itr H enry lV i gr en,
fdr rrirfcirut pi Serviceavdelningen
aptering,NVA 7.

tilltrZiddedueringenjorStig Catpersson
platsensom chef fdr avd. M.
I sambandmed Konstruktionskontorets omorganisationskedde diverse
omflyttningar av personal mellan de
olika sektionerna.Se sdrskilt utslnda
adress-och telefonlistor.

Foto Sverige-Nytt.

Ingenjdr Chriyer HLkansson har
Ingenjt)r Rolf Lar:on anstdlldesden
den 2. 5. 1958 riverfrirtsfrin Drifts1,0/4 sombitridande driftsingenjcirpi
laboratoriet,NLD, till Halvtekniska MVK 1, Kilstavalsverket.
NOBELKRUT
frirsdksanliggningen,NZE.
Eng
Herr Hilmer 6hman utndmndes
lngenjdr LarrAke Nl)jd har den
den I/5 till transportfcirman pi
BOFORSVERKEN
8. 4. 1958 <iverfdrts frin Teknisk
ME 20, Sti.lverkeii Bofors.
administration, NT 1, till MilitZira
Herr Thure lyaelton (84820) utFdrman Helge Ljungberg flytta.de
forskningsavdelningen,
NZM 5.
niimndes den I/3 till f<irman pi
den I/5 frin MS, Kilstasmedjan,till
MSK
Kilstasmedjans
80,
syningsavFdrman Gunnar Olssan,fdrut RcirY, Industriskolan,som yrkesldrare.
(RA), NVA 41, delning.
apteringsavdelningen
har utsetts till tekniker vid ServiceHerc Birger Sjdgren utndmndesden
Herr Martin Widmark (84821) ut2/6 t\ll fcirman pi MVK, Kilstavalsavdelningfcir rriraptering,NV,{, 7.
niimndes den I/3 till fdrman pl
verket.
Ingenjt)r Nils-Olof
Magnusson, MSK, Kilstasmedjan.
Personalf tir[ndringar

forut vid Serviceavdelningen
frir briHerr Per Perston (84835) utnlmnsans- och tdndmedel, NVA 1, har des den 1/4 till fd'rman pL X zo,
fr. o. m. den 1. 6. 1958 fcirordnats Elektriskaverkstadeni Bofors.
till avdelningscheffcir ld.kemedelsmaOueringenjdr Nils Wahlberg tillnufaktureringen,
NVM.
trddde den 1/4 platset som assistent
Ingenjdr Magnussoneftertrddespl
till tekniske chefen (T). Sammadag
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Ingenjdr Henry lobansson anstdlldes den 1./7 som gjuteriingenjdr i
Stilgjuteriet.
Ingenjdr Tore lYalfrid,sson anstdlldes den 1/B som stilverksingenjor
rnedplaceringi Bofors (ME).

ell aning, var nog mengaglada fdr att
de fitt ika genom Sotenkanalenoch
sluppit ika utomskdrs.
I Hunnebostrandhade man eod tid
pn sig att bese det lilla surnhell"t,
innan man iter gick ombord pi biten
fcir att fortsdtta resan till Fliillbacka.
Aven hdr var tiden tilltasen si att delir
txgarnx fick se sig om. FjnJibacka
mycket intressant,med det hcigaberget i bakgrunden,som hotar att rasa
ned dver bebyggelsenvid bergetsfot.
En del ras har intrdffat hdr, men intet
var i samhdnde rnedrn resendrerna
hiillci.
Bussarna fanns sedan pi plats i
Fiiillbacka. fcir att fcira resenirerna
tillbaka till Trollhiittan igen. Tidsprogrammet h6lls perfekt och man kom
faktiskt tidigare dn berdknat tillbaka
till kraftstaden igen. Alla var ntijda
och belitna, men neturligtvisen aning
trritta. Trots detta var det faktiskt
flera, som dagenefter ringde och undrade om det inte snart skulle bii en
liknanderesaigenI
Forr.

Den andra Stornorrforsturbinen
I brirjan av juni lastadesden andra
i ordningen av de stora ldphjulen till
Stornorrfors kraftstation.
med traiLophjulet transporterades
ler till "Rvsskaien"f. v. b. med b&t
till Holmsund fdr att sedaniter kciras
pi trailer till anldggningen.
Lriphjulet vager ca-70 ton. Liigger
mrn ddrtill, att l<iphjulsdiametern;ir
5,2 m,kan manfL en uppfattning om,
vilka stora svlrigheter,sorn lr fcirknippademed transporten.
Stornorrfors kraftstation berdknas
bli fiirdigst2illdunder 1959.Det fdrsta Nobabs
franrgrtngsrikalag i Uddeuallauaraggregatetberdknar man kunna ta i aelJlerrAnglopp.Fr, tt, Etterl Olsson,Bdrje
drift hcisten1958.
IOrC.f.ton a(tJ GoIe rantln.
Hela anliggningendr enligt Kungl.
Vattenfallsstyrelsenkostnadsberdknad
till 215 milj. kronor.
i korthet
Nohabnytt
Inz
Pi personalavdelningensitter tvi
Lastningen au StornonJorshjulet tilldrog
mycket spdnstigadamer, Mary Johns.rig stort intresse ocb pfi bilden ser ai Kungl,
son och Asa Gustavsson.Bida tillhdr
Vattenfallsstyrelsens lilmlotograf
f dretiga
NIF:s kvinnliga gymnastikavdelning
illllAllet. Nohabfoto Olle Eriksson.
och deltog bl. a. i uppvisningen pi
SvenskaFlaggansdag.
I sambandmed denna uppvisning
iir det p& sin plais att omtala, att i
defileringstiget,som gick fr&n Drottningtorget till Edsborg,gick en trupp
p3,F,ttaman frin Nohabs IF i prydliga
Det var ett trevligt
trdningsowerallser.
inslag.
Inom korpfotbollen ligger Nohab
III p& andra och Nohab I pi tredje
olats i serietabellenfcir division I.
Nohab II deltar i division III. Samtligalag har sk<ittsig bra och nu fir vi
hoppas,att de dvenskall deltagai cupOmiijligt dr inte att ett
mdsterskapet.
Nohablag kan bli cupmistare.
Tennisen omfattas med stort intresse.Under frirsta hdlften av augusti
satte Nohabs klubbmlsterskap iging.
Sedantennisbanornakom till pi fciretaget, har intresset st2indigt tikat och
Nohab har god bredd pi sin tennis.
Varpakastarnaskdtersig med glans
och ett lag deltog i irets SM i Gciteborg. Aven om inte n&got SM klarades,skrittelagetsig fint och fcirdemed
dra Nohabs fdrger. Aven i iivrigt dominerar Nohabs varpakastare,som
nitt rninga fina resultatunder &retoch
samlat m&nga podng till Hdlsoirskampanjen.
Ett lag, bestiendeav Evert Olsson,
Bcirje Toressonoch Gcite Fohlin, deltog med fnmghng i Uddevallavarvets
terrlnglcipning. Evert Olsson segrade
i klassenfcir iildre oldboys och Gcjte
Fohlin blev etta i yngre oldboys. I
juniorklassenblev B6rjeToressonfyra.
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I
Semesternrir nu ett minne blott och
arbetet dr Lter i full ging. Trots att
vidret kanskeinte varit det allra bdsta,
dr alla ganskasolbrdnda.Annu ir det
en del lediga l6rdagarkvar och minga
har fortfarandei skrivandestund (den
1 aug.) sina familjer kvar ute pi somn.rarndjet.
"Gullriset" brukar varje vecka p5.
en "matsedel" annonsera vad man
bjuder fcir mat under veckan. Dessa
mrtsedlarhar nu uppsattsi drygt 100
veckor vilket ocksl 6r ett litet jubileum. Besciksfrekvensen
pi Gullriset
clkrr och allt fler och fler fdrldggersin
lunch dir.
Fors.

F i g. 1. D en n y't' drj an Austal i en-T astnan i en. Pt ol i l.rk i ss.
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Polar-rnotorer
i Australiens
mest uppmiirksammade
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fartygsbygge
Mellan det australiska fastlandet
och Tasmanien komrtrer trafiken att
upprZitthillasmed en fdrja, till vilken
Sverigebidrar med leveranser.
Fartyget byggs vid StateDockyard,
Newcastle,N. S. \7.. fcir australiska
regeringensrdkning. Man berdknar,
att fartyget skall kunna ta ca 4OO
pissagerareoch ett stort antal bilar.
Av fig. 1 kan man f& en uppfattning om fartygetsdimensioner.(1 fot
: o,3048 m.) Bilden ir hdmtad frin
den engelskatidskriften "The Motor
Ship". Fig. 2 visar, hur tecknaren
tenkt sig att fartygetskall se ut. Denna
bild iir hdmtad frin den australiska
tidningen "Daily Telegraph", Sidney.
Tyvd.rr Ir bildens kvalitet inte den
bdsta,beroendepi att den reproducerats direkt frin en dagstidning.

Fig. z. "Tbe Vic.-TasFerry." PerspeLtitritning.

Fartygets huvudmaskineri kommer
att besti av 2 st.9-cylindrigaturboladdade POLAR dieselmotorer,typ
M69TS. Motorerna ir direkt omkastbara och har en cylinderdiameterav
500 rnm och en slagldngdav 700 mm.
Varje moior utvecklar en effekt av
4.320 eff . hk vid 23o varv/min.
Vir bild 3 visar en av huvudmotorerna under provkdrning i Nohabs
verkstlder.
Io,

Hyllad

veteran

56 tjdnsteir kunde verktygsfilaren
Gideon Hall se tillbaka p[ den 1/8
1958.Vid avslutandetav sin tjdnst vid
Nohab blev han fciremil fdr varma
hyllningar frin bolagetsledning, arbetsbefZiloch kamrater.
T
Nohabfoto
Olle Eriksson.

Bild 3. Farjdns dieselnotor, /tp M69TS under proakdrning. Nohabfoto Olle Eriksson.

Historietiivlingen
Tlvlingen om bdstaNOHAB- och
Trollhdttehistorien pi,gfu dnnu och
tdvlingstidenutgir f6,rst den L) sept.
Se vidare om tdvlingsbestdmmelserna
i B-pilensf<iregiendenummer,sid. 20.
Fatta pennan och sdtt iging och
f<irfatta ett trevligt tiivlingsbidrag!
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Nigra semester- och fritidsbilder ur "Boforsmiisterskapet i fotografering"
-- "Sltand'grolta",
"SemeJler", f oto l{ils-Erik Hahne,
Furuttik",
i
Glype.
S.
"Jl6vpav
foto Lars tLars'
foto
'l1[p-

Sil hu ettkUPPer.than" foto G. Perssott.Jton.
on. - ""SilhuettkDpperJhdn",
- " Solnedpedift med starkborn",f oto Nils Gttstaassotz.
ging u)d SIordn", loto Bert)l Hatttttrat.
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NOHAB-BITEN /orts.
Ur ghtboAen:
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Kinesislc delegation studerar
kraftverksoch turbinfrigor

*:

Den 2 och 3 iuli hade Nohab bescik
av en kinesisk kraftverkskommission,
somdels bes&gverkstddernaoch provstationen,
delsde blda kraftstationerna
i Trollhdttan och zivenden i Varsdn.
Bilden visar qdsternaoch cicer6ner
framfor Nohabs huvudkontor.
In,

p;q

Nohabfoto B. |ohansson.

TBV pe TV
TBV:s lokalkommitt6 i Tidaholm
har h&llit irsmcitepi Hillers Bar efter
virsdsongens slut.- Till styrelse fcir
ndstkommandeverksamhetsir omvaldes kontorist C. H. Josefsson,TV,
ordfdrande, kontorist Gcista Johansson, TV, sekreterare, fcirman Thore
TV, kassdr.Ovriga styrelseJohansson,
ledamciterblev dverldrareArne |onsson,kamrerJ. B. Ahlenius,yrkesldrare
Egil Hediund, kontorsfcirestLndarc
TageRangrostsamt verkmdstareJohn
Mor6en.
Kursprogrammet fcjr kommande
studiesdsong
kommer att utrikas med
ett flertal sprik-, hobby- och fackKurser.
Tio.
*

B-P I L EN S SK A MT S P A L T
Annorlunda annullering
Frin en av vlta leverantcirer.
som ei
kundeeffektueraen besidllningpi eti
verktyg, ha vi mottagit en begdranom
att ordern annulleras,vilket han uttrycker pi fciljande s2itt:
"Vi har ej fl'tt tillverkningen av
dennatyg iging, varfcirvi anhllle att
denna leverans anorleras och vi fi.
iterkomma h?irtill.
Hcigaktningsfullt"
Viryra ?
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den gamla goda tiden, om gdstfrihet fcir Lollobrigida:
- och inled oss icke i frestelse
och utfdrder.En dag di sekletvar ungt
tog man en promenadupp till Karl- samt slutligen fcir polischefen:
- utan frils oss frin ondo.
skoga och Bofors. Inte fdste man sig
si mycketvid en skylt i Bofors dir det
M-Bladetz,/58
stod "Privat omride", utan sig sig
Semester
om dven hd.r.
Men det var i boforsdisponentens Svenssonsdr pi semesteri Italien.
trZidgird och det drcijde inte heller Dom funderar pFLatt tillfredsstdlla
ldnge fcirrdn denne kom ut och fdr- magenskrav.
- Alskling, saSvensson,
klarade att hdr fick man di inte gi
hur uttalas
hur som helst. Detta hade Augustas den ddr italie.nska
puddingensom jeg
ryckers1 rrycket om /
man mycket svirt att fcirst&,men di
.- Precis son-rdet stavas, sa fru
sadedisponenten:
- "Vad skulle ni sj[iva siga om Svensson,
Gina Lollobrigida.
nigon kom och gick civer er gird?"
M-Bladetz/5s
"Io, det skall jagbara sdga,att
*
'kom
vi skuile gi ut och sdga
nu in
allihop si srittermor pi kaffet'|"

Sommartdvlingarna

Fader vir i ny version

1958

De bida tdvlingarna "sommarBildkryss" och "semester-Kryss"sorn
Vid sitt besdki Berlin berdttadeden
medfciijde fcirra numret, vdckte, att
brittiska socialistledarenAneurin Bedrima av den ansenligamd.ngden
-stort invan en historia om en gammal jugokomna lcisningar,eti mycket
inslav, sorngav fciljandesvar pi ffitgan,
tresse.De fcirstavackraveckornai juli
varfcirhan inte gick i kyrkan:
- Det behciverjag inte, jag ber kom det visserligenendast nigra fi.
kuvert droppande,men regnet under
Det kan undras vad den unga ( ?) hemma.
senaredelen av minaden verkadetydpi. StockholmsAllmaskinskriverskan
Som bevis tog han den frigande Iigt inspirerande
pi andarna.RedakmrinnaCentralsjukkassa
hade i tankar- med till sin bostadoch pekade
p3.fern tionskommitt6nbeskjt ddrfcir, att dela
na, ndl hon den 28 april skrev till
bilder,somhringdepi vlggen oih so,n
UVA ang5.ende
reglering av cn yrkes- framstdlldcTito. Sialin,-"Eisenhower,ut ett antal trcistpriseri bida tlvlingarna. Efter blandning av alla kuvert,
skadaoch adresserade
kuverter:
Lollobrigida och chefen fcir politiska dragning etc. och
iakttagandeav alla
Ulvsunda Virkliider AB
polisen.
tillbrirliga ceremonier,granskadeslcisI det han utpekadeTito sade han: ningarnaoch gav friljande prisiista:
Johannesfredsvigenl5-I7
'- Fadervir
Bromma
och fortsatte rned fingret riktat mot Somtnar-Blldkryss
Boforsbesiiket
Stalin:
1. Frciken Maria Johansson,Avd.
- som dr i himmelen.
Mor Augusta i Torkhusfallet vid
EDA, Bofors.
Strrimtorpfyllde 90 &r fiir en tid sedan
Fcir Eisenhowerciteradehan:
2. PensionrirHj. Henriksson, Kga
och intervjuades.Hon berdttadeom
- Virt dagliga br<idgiv oss i dag,
(Bofors).
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8. AvsynareErik R. Larsson,Avd.
259,Nohab.
MS, Bofors.
9 . Herr Evert Jansson,Avd. FASL,
4. Fru Anna-Lisa Norrstrcim, Avd.
AB Bofors, Stockholm.
RA 2, Nobelkrut.
t 0 . Kontorist Anna Jonson, Avd.
Ingenjcir Nils Berndt, Avd.
NB 8, Nobelkrut.
KA75, Bofors.
Avd.
1 1 . FcirarbetareTorsten Hedstrcim,
6 . El.-mont.RobertPettersson,
Avd. 79:an,Nohab.
X 25, Bofors
7 . LaborantLennart Franklin, Avd.
NZM 3, Nobelkrut.
N F
b6qe
B . FcjrarbetareTorsten Hedstrcim,
F
Avd. 79, Nohab.
M F J
6
9 . Kontorist Anna Lind, Avd.
L tB
KMEA, Bofors.
Brukstjinsteman Folke Edstrdm,
F
5 P o
R
Avd. NEE, Nobelkrut.
T
K R. 5
Semetter-Kr7ss
T o R, 6 A
K s T
1. Ingenjdr Lennart Sdderstr<im,
{{6
R N A M E N T
Avd. A 1, Bofors.
2. MaskinreparatrirGerhardJohansL
o I R E l!lr E U
son,Avd. 3601,Tidaholmsverken.
tlr A
A T R R P P
3. lngenjdr SvenKull, Avd. X, BoIOIS.
t P s
R A D A A
4. Martinarbetare Erik Gustavsson,
p
R o G D BENE
:1",;
Avd. ME 20. Bofors.
Gunnar Alsin,
c R M P I N
5. Leveransbevakare
Avd. EI. Nohab.
'//:y'1.
K o J A 0
6. Sptingbud Henry Grimm, OY
a,
- -\ eN
.
-a>-:
SuomenBofors AB, Finland.
T A L T
7. Fdrarbetare Ture Henningsson, \ j"*
5 I A
Avd. t69, Nohab.

3 . Verkmdstare Tore Holm, Avd.
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12. Kontorist N7. Gdsta Ohlsson,
Avd. NEPI, Nobelkrut.
Redaktionskommitt6ntackar ftir det
visadestora intresset,lyckdnskarpristLgarnl och hoppas, att alla de, som
inte nu fick pris, &terkommeri kommandetivlingar.
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R E D A K T I O N SK O M M I T T E N R :
BOFORS
KARL ANDE RSSON, Expeditcir
Representantf6r Bj6rkborns Fabriksarbetarefackfiirening
GoSTA ANDRE,E, Fil. kand. (FRK)
Repr. f6r avd,.24 av SvenskaIndustritjinstemanna-Fiirbundet
RAGNAR LINDAHL, Ftjrman(Y 20)
Repr. fcir Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledaref6rbund
NILS SODERHOLM, Svarvare
(VR 90)
Repr. ftir Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarberareftirbundet
ARVID \IAHLQUIST,
Direkt6r (ND), Ordl
Representantfdr AB Bofors ledning
Redaktiir och ansvarig utgivare
EGrL LoNNBERG,

Fil.lic., (ER)
Red.aktionens
adress: B-pi lensred.aktion,Bofors.

NOHAB
JOHN LAR SSON, Ritningsutldmnare
Representantfiir Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
BENGT MOSSBERG, Servicechef
Representantfijr SIF Nohabs fciretagsklubb
OTTO SKILD, Verkmlstare
Representantfijr Nohabs Aibetsledareklubb
UNO TELL, lngeni6r, Ordf.
Representantftir Nydqvist & Holms AB:s ledning
TIDAHOLMSVERKEN
THORE JOHANSSON, Fcirman
Repr.f6rArbealedare(SAFavd.ZO)o.Tj:instemln(SIFavd.19)
EVALD MOLIN, Brukstjlnsteman,Ordf.
Representantfdr AB Tidaholmsverkensledning
CARL SJOGREN, Monttir
Repr. fiir Avd. 163 av SvenskaMetallindustriarbetarefcirbundet

WEDAVERKEN
TORE JOHANSSON, Klrnmakare
Represenrantfcir SvenskaGjutaref6rbundetsfciretagsklubb
STEN LARSSON, Ingenjiir
Repr. fcir Sv. Industritjlnstemanna-Fijrbundetsftiretagsklubb
GOSTA LIN DH, Chefmetalhrg Ord.f.
Representantfitr AB If. Dan Bergmansledning
HOLGER BACKMAN FiiTman
Representantfiir SverigesArbetsledarefiirbundsfiiretagsklubb
GUN NAR \f ELAN D E R, Verkrygssvarvare
Repr. f6r Sv. Metallindustriarbetarefcirbunders
verkstadsklubb

uvA
BORJE LARDNER, Ingenjcir
Representantf6r SlF-klubben

Ndsta numtner,

HARRY O. SANDBERG, Kamrer,Orff
Representantfiir UlvsundaVerkstilderAB: s ledning

nr 5 irging 1958,beriknas utkomma omkdng den 1nov.
1958.Redaktionen lr tacksamatt fi bidrag, notiser, med-

BERNHARD STOHR, Svarvare
Represenrantfiir UVA:s verkstadsklubb

delanden, fotos, teckningar, insdndare, frigor o. s. v.
snarastmiijligt och helst fijre den 1 okt. 1958.

geriges

fflrsta
gasturbin frir
kraftaationer
levererad at'

STAL, Finspdng

B(oF(oR.S
levereradesmidet for turbinhjul och
kompressorskivor,skovlar, axlar och fingar
Yngeredsfors Kraft AB Ir fdrst i Sverige med gasturbin frir
stationlr kraftalstring. Gasturbinenlimpar sig speciellt fdr
topp- och reservkraftverk.

AB BOFORS, Bofors
STOCKHOLM
Tel. 2j 4480

GOTEBORC
Tel. 17 6L 60

MALM6
Tel. 182 lo

OREBRO
'Iel.
t2 4L 25

ESKILSTUNA
TCI. 37740

SUNDSVALL
AB N. O. RONNE
Tel. 55850

Karlstad 1958. Nermare Trycksaker807028

Bofors ir i dag burudleaerantdrao
uarrnhilllat malenal till den [edande gaslurbin-, lngturbm- ocb
flygmotorind//!tnen inom /andet,

Bilaganr 1 titt&a.

nr 411958.

Frdn

FORETAGSNAMNDERNA
TtlllmtcFtin0EAilSTlitr0A
iltoil|
B0F0RSK0!tCERltEll

z.dra kvartalet r9J8

Nr 4 . 1958

BOFORSVERKEN och
NOBELKRUT
Det trligen tterkommande gemensamma sammantrddet fcir Boforsverkens och Nobelkruts Fdretagsndmnder
htills den 24 juni meddisponentSoerre
Sohlrrtan som ordf6rande.
Konjunkturiivetsikt
D itp onent Soblntan redogjordef6rst
fdr konjunkturliiget m. m. och nimnde
diirvid bl. a.:

ringsvolymen samt allmlnhetens kraftigt minskade efterfr&ganpL varcktiga
konsumtionsvaror, vilket enligt vissa
bed<imarekan leda till en fdrsdmring
av ld.get under resten av iret med
stigandearbetsldshetssiffrorsom fdljd.
.Dessabeddmare tro icke att en stabil
fcirbiittring kan vintas fdrrln tidigast
omkring mitten av 1959, kanskefdrst
under 1960.
Den kraf.tiga konjunkturfdrslmringen i USA har dock haft relativt
lindriga Eterverkningar pi fdrhillandena i Vd.steuropa- i varje fall om
man betraktar det direkta inflytandet.
De indirekta verkningarna biirjar dock
giira sig g?illandeframfd'rallt i triangelf<irhillandet USA - rivaruproducerande utomeuropeiskalender l- Vesteuropas industriproduktexporterande
stater. De minskade inkdoen av r|varor etc. frin amerikanslia sidan har
successivtlett till att denvdsteurooeiska
industriexporten kommit i belr?ingt
llge tack vare ddrigenomminskad kdpformlga hos de gamla utomeuropeiska
kundllnderna. Detta ldge kan vdntas
accenfueras,

Den allmdnna neddiimpning i det
ekonomiskakonjunkturliiget, som kunnat konstaterassivdl pi denna som pi
andra sidan Atlanten under det gingna halvtret, visar icke ntgra direkta
tecken att indra sig till det biittre. Utvecklingen hitintills har dock icke
varit sidan, att den kan ge anledning
att befan en ekonomiskkris i stil med
den, som intrdffade i biirjan av I92Otalet eller den under 1930-taletsfcirsta
Lr. Ld,getiir olika i skilda linder, varfcir det kan vara av intresse att se
nigot p& fdrhillandena i en del av de
Viitteuropa
ldnder, ddr utvecklingen kan ha beStagnationstendensen,
som bdrjade
tydelsefdr de svenskakonjunkturerna.
g6ra sig giillande under fdrra iret,
fortsitter inom de flesta ldnder. I
USA
mlnga av dessa har en iterhillsam
De senasterapporterna frin USA
ekonomisk politik fdrts, vilket verkat
antyder en partiell och relativ ljusning
hdmmande pi konjunkturerna.
och vissa tecken tyder pE'att liiget nitt
sin bottenpunkt. Stalproduktionen viI England, som ir vir stdrsta hansar en upp8tg8endetendens. Frin ett delspartner, ligger produktionen vid
ligm?irke i april, dl endast 48 /o av ungeflr samma niv8. som i bdrjan av
kapaciteten togs i ansprflk, har en &ret och arbetslcishetssiffran(omkring
stegring till nigot iiver 60 /o nu skett. 2 /o) visar inga st6rre fiirdndringar.
Man fir dock akta sig fdr att 6ver- England, som dr en betydande imdriva betydelsen hdrav. Aven bilpro- portcir, har haft stor fdrdel av de falduktionen, som i bdrjan av Stet var lande rivarupriserna. Handelsbalansen
mycket lhg, har bdrjat stiga om dn i har i stort sett utve&lat sig gynnsamt
lingsamt tempo. Det finnes ocksi och valutareservenhar 6kat visentligt.
andra industrigrenar, dir en liknande Oron p& arbetsmarknadenmed arbetstendenskan spiras. Lagerminskningen konflikter etc. kan menligt komma att
har nu g&tt si lingt, att det ansesn6d- inverka pi ekonomin och en viss allv?indigt med en pifyllning. Likv?il ?ir mdn dngslan fdr den amerikanska
den fortsatta utvecklingen utomordent- konjunkturen gcir sig gdllande. Man
ligt svirbeddmbar.Bland negativafak- tror dock icke pi nhgotkraftigare baktorer kan angesden sjunkandeinveste- slag i de engelskakonjunkturerna.

VhttysAland
Sysselsittningend.rfortfarande god,
dven om vissa produktionsinskrd.nkningar skett pi sistone.Arbetsl<isheten
har dock icke nigon mera allvarlig
omfattning. Exporten, som de senaste
iren varit mycket hdg, har p& sista
tiden stcitt pi vissa hinder.
Frankrike
Den ekonomiskabilden dr'.mycket
diffus. Det politiska ldget har varit
instabilt, men hlndelserna pi allra
sistatiden kan m5.hlndabetvdaatt en
'dr
stabilisering
p3, vd,g, vilket skulle
kunna innebira ett lugnare ekonomiskt
fdrh&llande.Industrifroduktionenligger pi mycket hd'g nivi, men samtidigt
brottas man med svirigheter i valutaldget och man har mist tillgripa importrestriktioner, vilket inverkat menligt p& utrikeshandeln, icke minst di
det giillt virt land.
Den uiisteuropei t Aa int egrationen'dt
en frlga, som man fr&n svenskt hill
har all anledning att f6lja med stdrsta
uppmdrksamhet.De sex staterna Italien, Frankrike, Vd.sttyskland,Belgien,
Holland och Luxemburg har bildat
den s. k. Sexstatsunionen.
De fdrsta
verkningarna hirav kommer att gci'ra
sig g?illandefrin nyiret L959, dL en
frirsta tullsdnkning kommet att d.ga.
rum samtidigt som en fiirsta <i'ppning
av grinserna ftir tidigare kontigenterade varor sker mellan desseldnder.
Mcijligen kan hdndelsernai Frankrike
fdrdriija tidsplanen. Vad som kommer
att hdnda inom den tlnkta frihandelszonen, ddr de skandinaviskaldnderna
ir med, dr frir dagen svirt att giira
nigot uttalande om. Fdrslag fcireligger
om att sdka fasa ihop dessprogram, s3.
att det skulle sammanfaTlamed sexstatsprogrammet.
Suerige
Den svenska koniunkturbilden ir
f. n. rltt oenhetlig. Vissa tecken tyder
pi en fortgiende konjunkturddmpning
j?imsidesmed att tecken finnas pi en
kvardrdjande inflation. De frist[llningar av personal, som skett under

I

li

senaste tiden, har frarnkallat en del att den vid irets slut kommer att vara
oro, men man kan f. n. icke pisti att nere i 2 miljarder kronor, vilket motnigon verkligt allvarlig form av ar
svarar endast 2 minaders normal
betsldshet fdreligger. Antalet arbets- import.
lcisavar i mitten av mai 43.ooo efter
Y ad p ri vrtu ecAIin gen betrdffar, har
en sdsongmlssig
minskningfrin april pariipriserna sjunkit till f<iljd av de
medt 7.000.Siffrankan ei anses
oroan- ldgre rivarunoteringarna. Konsumde, trots att den 2ir betydligt stcirredn tionsprisernaddremotha stigit. Hittills
motsvarandetid i fjol. Hur ufveck- i &r uppgir stegringentill
3 %. Denna
lingen kommer att gestalta sig blir
hlnfrir sig i f6,rsta hand till sprit,
beroendeav koniunkturen utomlands. tobak, socker och bensin, men iven
Enligt en av Arbetsmarknadsstyrelsentill livsmedel,kldder och en del tjiinsupprdttad prognos ftireligger risker ter. Den vidare prisutvecklingenunder
f<ir vdsentligt iikad arbetsltishetunder Lret av vira konsumtionsprisernr i h<ig
hiisten och vintern, speciellt inom ex- grad beroendeav hur noteringarnaftir
portindustrierna.
vissalivsmedelkomma att gestaltasig.
Industriproduktionen ligger fcir
Alla itg?irder miste vidtagas fdr att
fdrsta kvartalet 2 /o htigre dn mot- underldtta fdr industrin att upprattsvarandetid i fjol, vilket betyder en hilla en hiig produktion till konkurstagnation, di iikningen tidigare ir
renskraftigapriser. Detta giiller i allvarit 3-)
/o. Inom kapitalvaruin- deles slrskild grad den si viktiga
dustrierna har dkningstakten dlmpats exportindustrin.
Kreditgivningenspehdgst betydligt och i vissafall fdrbytts lar stor roll fcir exoortindustrin och
i en neditgiende trend. Jdrn- och dir iro vi handikapaiegentemott. ex.
metallverkensproduktion var silunda Vdsttyskland,som har mycket stcirre
6 /o och pappersproduktionen I /o
m<ijligheterdZirtill iin vi.
ldgre [n fcirra irets fdrsta kvartal. De
svenskajirnbruken arbetar nu i 85 /o
Bof orsindustrierna
av kapaciteten,vilket i och fcir sig icke
Samtliga koncernens ftiretag har
kan anses si d&ligt, men sett mot
triffats av de ned&tgnendekonjunkbakgrunden av att de fdrra iret ut- turerna. HZirtill kommer allvatliga
nyttjades i full kapacitet,ger det en
problem pi det miiitdra produktionstankestlllare. Okningen av industriomridet, vilket alltfort spelaren viktig
produktionen faller helt inom konsumroll ftir sysselsdttningeninom konlionsvaruindustrierna.
cern€n.
Den totala orderstocken f& jtirn'
Ordering&ngenpi krigsmaterialhar
brukens del ?irbetydligt l?igre d''nf'drra under den fd,rflutna delen av iret
iret och summan av de ingingna or- uppgitt till endastungefdr hdlften av
derna under fdrsta kvartalet i ir ligger vad den borde vara fcir att mdjliggcira
30 /o ld.gred:nfota irets fd'rstakvartal. fortsatt god sysselslttningpi detta omVad verkstadsindustrin betrdffar, r&de. Frdmst beror detta p& bortfallet
tyder de senasterapporterna pi en av bestdllningar
frin det ivenska fdrmarkerad stagnation.Orderinging och svaret.Bestdllningardiirifr&n har helt
sysselsdttninghar minskat. Silunda ir
uteblivit under f<irstahalviret, frinsett
de ingiende ordernaftir de mekaniska nigot krut och sprdngimnen.I dagens
verkstiderna ca 18 /o ldgre i februari ldge tir det mycket svirt att sdganngot
i ir, mot i augusti i fjol och fdr hela om den kommande utvecklingen, di
exklusive var- denna i stor utstrdckning dr beroende
verkstadsindustrinven - 13 /o ld.gre.Inom verkstads- av riksdagensp&giendebehandlingav
industrin befarar man en skdrpning av ny ftirsvarsplan. Det fdrefallet vara
ldget kommande hdst och vinter. Vissa ofrinkomligt, att ett 6nskem&l om
delar av verkstadsindustrinhar dock annullering av de fyra 72 cm-jagaftorgod belZiggning.Detta giller frdmst nen, jlmte en del annanfartygsutrustbil- och traktorindustrinsamt varven. ning, kommer att framstdllas, vilket
Ordering&ngen fcir varvens del iir skulle betyda ett betydandeavbrick.
emellertid f. n. mycket lig. Den upp- Likasi har vi att vinta en framstdllgir till endast 5 /o av ordefingingen ning om annulleringav en del 40 mmmotsvarandetid i fjol.
kanoner, samtidigt som ammunitionsDen svenska utriAesbandeln inger bestlllningarna fcir denna vaPentyP
stora bekvmmer. Exportvdrdet har fal- kommer att bli vdsentligt lagre in som
lit kraftigt, medanimportv?irdeth&ller rdknats med. Huruvida vi kan rdkna
sin hciga niv&, varigenom handelsba- med komoensation i form av bestZilllansen fdrslmrats. Den totala valuta- ningar frin utlandet kan fcir dagen ej
reservensjcink under irets fdrsta fyra sigas.Energiskaanstringningarpig&r
minader med ej mindre ln 300 mkr. och vissa utsikter hZirtill fdreligger.
Det dr en mycket allvarlig sak, att den Det tycks dock vara klart, att vi kan
redan forut svaga valutareservenav- emotse en begrinsad bestiillning pi
tappas ytterligare. Man har berdknat, den nva 10.)-cm fdlthaubitsen.
,)

Pi l[ngre sikt, d. v. s. in p3,1960talet, planeras en rel. betydandenyanskaffning av bandgiende pansarvdrn
och tanks.Blir detta av, blir det friga
om tillverkning av pjiser av typer,
som skulle Dassabra fdr vira verkstdder.Under de n?irmasteiren kommer arbetet hlrf6r att fiir vir del
huvudsakligenbestl i projektering och
konstruktion.
Frir flygvapnets del fcireligger order
p& raketero. d. och det fiirefaller, som
om vi dven fortsdttningsvis skulle fi
in sidana order, liksom pi lysbomber.
Arbetet p& robotomridetfortsdtteroch
vi har kommit ganska lingt med en
mindre robottyp, f<ir vilken rdtt stort
intresse fdreligger och man kan hoppes,att det ej skall dr<ijaallt fdr l2inge
innan tillverkning kan startas.Aven
mera iingtgiende robottyper planeras,
men det torde drciia flera Er innan
dessakommit sn lingt att tillverkning
kan sittas iging. Detta innebdr dock
viss sysselsdttning
fd,r den konstruktiva delenvid fdretaget.
Anskaffningen av krut och sprdngdmnen fcir det svenska fdrsvaret gir
nu i lingsarnmare tempo in tidigare.
Den siatliga krutfabriken har under
de senasteiren utvidgats rltt vdsentlist och en stor del av de inhemska
kiutorderna placerasdiir fdr att hilla
dennaiging. Av militdra springimnen
dr Nobelkrut landets enda tillverkare
av nigon betydelse och de militdra
myndigheternahar ett stort intresseav
att fortsdttningsvish&lla tillverkningen
iglng i vissutstrdckning.
Pn den civila stilsidan har orderinghngenunder fdrsta halvlret i ir varit
i genomsnitt ca l0 /o ldgre dn motsvarande tid fcirra &ret. Nedgingen
har trd:ffat olika. S&lunda har valsverksprodukter, press- och hammarsmide drabbats mest av nedgingen.
Situationenfcir hejarsmideIr diremot
t. o. m. n&gotbdttre
tillfredsstzillande,
In fcirra iret, frdmst beroendepn biloch traktorindustrins goda konjunkturer. P& stilgjutgodseter laget rel. gott
fcir det handformadegodset, medan
gjuteriet lider krafdet mekaniserade
tig brisi p& order.
Nobelkruts civilkemiska tillverkningar har utvecklat sig tillfredsstiillande och orderingingendr i ir stdrre
Zini fiol mdtt i kronor. Aven hdr r&der
dock ojdmnheter.Prokain, INH och
ldkemedelha hdg produktion, medan
och nikotinsyra
bl. a. acetylsalicylsyra
fitt vidkennasnedging.
Betr. belliggningeni Bofors anfrirde
disponent Sohlman,att fcir kanonverkstddernakommer de ber6,rdaannulleingarna av order sannolikt att medfd,ra ett fristdllande av ett 60-tal man

ldngre fram i hdst. Stora anstringningar gdras fiir att anskaffa ersittningsarbeten.De civila projekt, varom
nd.mntsvid ett tidigare sammantr6de,
har Innu ej kommit s& lingt. Vi hoppas dock fortfarande pi, att dessa
projekt skall kunna fd,rverkligas.
Ammunitionsverkstdderna har rel.
god belZiggningsom bdr riicka tret ut.
Fdr ndsta ir ir utsikterna dock betydligt sdmre. Man arbetar pl att fl in
utllndska order.
Fcir valsverken ir liget bekymmersamt.Beliggningen minskar undan fdr
undan och det ser ut som om inskrdnkningar skulle bli nddviindiga litet
lingre fram. Berlknade utlindska order har uteblivit.
Fcir smedjorna gdller, att beld,ggningen iir god fcir hejarsmedjan i
Kilsta. Klensmedjanoch pressmedjan
diremot har det besvirligt, trots att
allt giires fcir att skaffa in order.
Mekaniseradegjuteriet ?ir d&ligt belagt medan handformningsgjuteriet
ligger relativt bra till. Nigra inskrinkningar fdrutsesej inomnirmastetiden.
I NobelArut har ammunitionsavdelningatna, som det nu ser ut, beldggning iret ut och en bit in pe.L959.
Ngl-krutavdelningen har sysselsdttning i nuvarande utstriickning till i
|uni 1.959.
Nc-krutavdelningen kan komma att
drabbasav nedging med anledning av
ifrtgasatt annullering av ammunition.
I annat fall kan ofri.rdndrad produktion pig& till bort&t &rsslutet.Diskussioner om nya order p&gl.
Fiir springdmnessidanir situationen
relativt ljus. S&viil fdr trotyl som fdr
fiir hexogen kan r[knas med nuvarande sysselsittningsgradt. o. m. slutet av
ndstair.
Orderinglngen p& den civila sidan
iir god och n&gra std,rre rubbningar
fdrutses ej fdr dagen. Det ir glddjande, att vi fltt denna faktor, som ju verkar stabiliserandepi sysselsdttningen.
Disponent Sohlman avslutaderedogdrelsen med att framh&lla, att bilden
innehiller s&vdl positiva som negativa
faktorer. Tyvd.rt ser det ut, som om de
negativa tecknen kommer att besti,
men allt gd'res fdr att i miijligaste
m&n kompensera bortfallet pl den
militdra sidan med produkter av annat
slag. I den min det ?ir md,jligt, skall
fristiilld personal dverflyttas till andra
avdelningar.
Herr Hanston anseg,att fdrhillandena i&e verkar helt mdrka. Han
omtalade, att rykten varit iglng rltt
allmdnt om att Arbetsmarknadsstyrelsen besdkt Bofors, endr det vorc frlga
om att fristZilla 1.000-1.400 man i
hdst. Ryktena torde sakna all grund,

Herr G. Nilsson ffi.gade, om det
finns n8gon plan klar fdr ett ev.
ig&ngslttandeav reparations-och justeHerr G. Nilron meddelade, att
ringsarbeten
av maskiner fd,r de monArbetsmarknadsstyrelsen
varit h[r, men
att besciketglillt arbetskishetsproble- tcirer, som kommer i farozonen, om
den ifrlgasatta annulleringen blir av.
men i staden.Diirvid har fci'rhillandena i Bofors helt naturligt d.venber6rts.
Ingenfdr S. Olsson svarade att en
Herr Nilsson ffi.gade med anledning fiirteckning civerde maskiner,som b6r
^v talet om kreditsvtrigheter, om iiverses, har uppgjorts. Arbetet komdessainverkar pi de projekt till nya mer dock ej att sysselsdttasi slrskilt
tillverkningsobjekt, varom tidigare mangaman.
talats.
Hem G. Niltson anfdrde, att det i
Ditponent Sohlmanmeddelade,att alla. falL ?ir en hj2ilp till att bereda
om dessaprojekt kommer till stind, mont<irermed ling ansidllningstid arbefyder det en viss nyanskaffning av bete och det dr att hoppas att planemaskiner, vartill behijvs kapital. Vi
ringen sker pe eft riktigt sett.
skall s<ika intressera de firmor, med
Direkti)r lYahlsteenanfiirde, att det
vilka samarbetescikes,fdr detta.
givetvis m&stevara arbeten av verklig
Herr A, Ohlron anftirde, att den nytta, i vilket berr Nilron instimde.
nya ugnen i Kilsta nu ir i det n[rmaste
f?irdig att tagas i bruk. Det har frcm- Fiirslagsverksamheten
gltt av ldmnad redog6relse, att be6aeringenidr lYablberg ldmnade
lZiggningen ir svag i valsverk, klensmedja och smidespress,vilket torde f<iljanderapport:
inverka p& gdtsidan. Det vore av inFdrslagskommitt6n vid Boforsvertresseatt [3. veta, om man med anled- ken sammantrd.dde
den 16 juni och
ning hdrav tlnker sig n&gra inskrinkhade di dels 2 tidigare bordlagda dels
ningar vid nlgon ugnsenhet.
20 nya fd,rslag att behandla.
Kommitt6n fiireslog ddrvid, att 16
DireAti)r lY/abltteen upplyste, att
av dessa fcirslag skulle beltjnas med
n&got beskedej f6r dagen kunde limnas. Hiitills har endast en charge sammanlagt1.900:- kr., att 2 f&slag
gjorts. Fcirst efter ndsta charge och, tacksamtskulle avbdjas,dl de ej inneom den gir som den skall, blir det bar nigot direkt nytt, att 3 fcirslag
skulle bordliiggas ftir yttedigare utmiijligt ^tt taga stiillning till frlgan
huruvida personal ev. skall <iverf6ras redning, endr resp. ftirslagsstdllare
varit sjukskrivna och ej kunnat bitreda
till den nya ugnen. Det skulle i s3,fall
van frl.o D-ugnen. Orderingingen vid utredningsarbetet,samt att iiverinverkar givetvis ocksi pi frtgans lcis- limna ett fcirslag,inlimnat frin H2irdning. Den nya ugnen torde vara mest verkstaden i Stockholm, till Sto&ekonomisk i drift, varfrir den i fd,rsta holmskontoret fdr bedcimande.
Av de belcinadefdrslagen mi h?ir
hand kommer att kdras.
endast ett ndmnas, ndmligen det som
Herr Karlkaist anfdrde, att syssel- inldmnats frin VA 30, gdllande en
sdttningsfrlgan inger bekymmer. Han snabbare tillverkningsmetod fdr en
frigade om planerna pi tillverkning
riirkropp. Di det hir rd,r sig om en
av vissa maskiner, varom tidigare stor serie, kan beldningssumman,betalats, icke gitt att realisera.
rdknad pi 1 &rs produktion, komma
Ditponent Soblman meddelade,att att uppgi till ca 1.300:- kr. Som
man hoppats fi klarhet i fr&gan redan ftirskott kommer 600: - kr. nu att
nu. Emellertid har sakenkomplicerats utbetalas.
Kommitt€n behandladeiven en av
och vi ha tvingats vila pi hanin, men
vi hoppas fortfarande pi en positiv arbetarledamdternainldmnad skrivelse
ldsning. Det ser dock mindre gynn- ang. belcining fcir fdrslag, som innebira materielbesparing.Frin bolagssamt ut nu in tidigare.
ledningens sida framhcills, att man i
Herr Hantton ffigade om arbetet
princip dr med pi att dylika fiirslag
pFLjagaftornen fortgir, trots annullebeldnas.Di emellertid materielfrigorringshotet, och hur lingt man kommit. na
i minga fall kan vara kompliceraDisponent Sohlman svarade, att de, b6r sidana fiirslag tillsvidare
kontrakt finnes, vilket d.rouppslgbart, beddmas frin fall till fall och beldom icke riksdagen fattar beslut om ningar ej utg8. efter p& fiirhand beannullering. Man har hunnit olika stimda normer.
lingt pi olika delar av ordern. En del
Kommitt6n konstaterar,att fcirslags?ir flrdigt till 30 /o, andra delar till
verksamheteni 3.r varit livlig och att
,O i 70 /a. Fti'gan ir mycket kom- tills dato 35 fiirslag inldmnats.Dessa
plicerad och full klarhet kan ej nis har genomglende varit av god kvalifcirrdn fram i hdst.
tet, minga vil genomtdnkta och med
men herr Hansson ville omnlmna
dem, d[ de dr mycket spridda.

Intdkter:
FdrsZiljningav krigsmaterielm. m.
frln Boforsverken .
med tillHery Hanston konstaterade
frtnNobelkrut....
fredsstlllelse att bolaget fdrklarat sig
Fiirsiiljning
av civila produkter
dven
gynnsamt instiillt till beliiningar
fr&n Boforsverken
fdr fcirslag som innebdra materiaibefrin Nobelkrut . .. .
sparingar.Han frigade om sammadr
F<irs?iljning
av andra produkter och tjlnster
del.
f6rhillandet fdr Nobelkruts
eleganta liisningar pe
problem.

ofta

svnra

L95.207.000
40.222.O0023r.429.000
100.048.000
18.378.000 L1.8.426.C00
L3.2|3.OOO

Ditbonent Soblman och direktdr
WablQuist svarade,att sammabestdm- Vinstutdelningp3.aktier som bolagetIger . .
melser som gdlla betr. fdrslagsverk- Rlntor pi pengar som bolaget haft innestiende i bank eller
samheteni Bofors dven skall tilldmpas
linat ut
vid Nobelkrut.
Summa intlkter kronor
1957 its bokslut

3%,
r o% ,
kraftverk, rlttigheter, byggnader
med 2 /o,
kraftverk, rittigheter, maskiner
medzo /o,
verktyg och inventarier
maskioer,
,,
medZO/6.
Avsdttning till Pensionsstiftelsenav
fu 1947 har gjorts med 10 mkr, mot
med 5 mkr under ir 1956.
Nettointdkten utgjorde 16,2 mkt
eller praktiskt taget samma som iret
tidigare.
Intiktsrlntorna hade dkat, medan
l&nerlntorna hillit sig timligen konstanta.
Skatterna utgjorde 10,3 mkr mot
8,4 mkr iret innan.
Nettovinsten uppgick till 8,L mkr
innebdrande en minskning med ca
0,5 mkr.
F<iljande "Beskrivande Vinst- och
Fiirlustrikning fdr AB Bofors Lt
I9J7" utld:mnadestill ledam6ternaav
Fiiretagsndmnden:

4

4.612.000
372.946.000

Hiiraa bar anoiintstill:
material, kostnaderftir tillverkning, administration och fiirs2iljning, elektrisk kraft, fdrsdktingar, frakter, provisioner, reklam, sociala
utgifter m. m. .
L99.456.o00
avskrivningar p& fastigheter, maskiner och inventaflef
22.866.000
rintor pi bolagetsltn m. m. . . .
3.618.000 225.940.000

D)rektiir Nordquist etinrade om att
ledamijter tidigare
Fciretagsndmndens
erhillit bolagets irsredovisning, varjdmte en del kommentarer till bokslutet ldmnats i B-pilen. En del av
dessa uppgifter kompletterades och
kommenteradesnu.
Resultatet av rtitelsen fiire avskriv- Aterst&rkronor
ningar och avsdttning till pensions- Av dennaiterstod
har tillfijrts fd,retagsledning,anstdllda, siat och
siiftelser,skatter m. m. utgjorde 49,4
kommun samt aktieigarna fdljande belopp:
mkr, vilket inneblr nigon iikning
sfyrelse,verkst. direktciroch andrafdretagsledare
frin iret tidigare.
arbetare
Avskrivningarna, sarnmanlagt 22,9
<ivriga anstillda (tjlnstemln och arbetsledare)
normer
samma
mkr, har gjorts efter
pensionsstiftelser
fdr de anstdllda 10.300.000
som tidigare 8r, d. v. s.
utbetaladepensioner och pensionsf6r fabriksbyggnadervid Bofors med
avg. ftir anstdllda
,.767.000
3%,
stat och kommun i skatter frln bolaget aktiedgana (beslutad utdelning)
,, fabriksbyggnader vid Nobelkrut
med 4 /a,
Restenkvarstir i bolaget, kronor
kraftverk, egn:a,byggnader, med
kraftverk, egna, ledningar, med

357.068.000
L.226.000

L47.OO6.OOO

972.000
69.798.000
4r.678.000

1.6.067.000
10.340.000
7.O40.OOOr45.895.000
1 . 111. 0 0 0

Ftirs?iljningen av krigsmaterial har
Nedanstlende uppstdllning iiver infdr Boforsverken uppgitt till ungefiir tlkter och kostnaderDeranstiilld under
samma belopp som ir L956, medan at L,)) / uilamnades:
det frir Nobelkruts del stigit med 8
1C){7
Intiikter per anstiilld
mkr, vilket i huvudsak hiinfdr sig till
forsdljningen av nitroglycerinkrut.
Leveransernas fiirsiljningsviirde .. 42.490
Frirsdljningen av civila produkter Utdelning i aktier inkl. vinst vid
har fcir Boforsverkens del tikat med
aktieftirsiljning
142
10 mkr, till stdrstadelen som en fiiljd
Intlktsrdntor
538
av utvidgningen av Kilstaverken och
43.170
hinfiirande sig till hejarsmide fcir
Kostnader per anstiilld
bil- och traktorindustrin. Aven Nobel... t1.Ot6
krut har dkat sin civila fdrs?iljning. G e n o m s n i t t l i g l < i n. . . .
I posten "Fdrslljning av andra F6rbrukade varor och material. ... 20.076
produkter och tjanster" ingir avytt- Avsktivningar i:
f a b r i k s b y g g n a d em
r . m. ......
131
ringen av den elektriskadistributionen
kraftverk
81
till Karlskogastadmed 2,7 mkr.
bostZider
28
Betr. de avgiende posterna kan
m a s k i n e ro c h i n v e n t a r i e r. . . . . .
2.203
ndmnas, att avldningarna till timav1.860
kinad personal iikat med bortit ) mkr P e n s i o n e r ,p e n s i o n s a v g .o . d . , . . .
208
och till tilnstemdn och arbetsledare Olycksfalls- o. sjukfiirslkr.-premier
182
med 2,5 mkr. Utbetalade pensioner Ovriga f tirs2ikringsavgif ter
och pensionsavgifter Ir ungefdr lika Garantiprovisioner och dvriga bankkostnader m. m. ,
170
&rettidigare.
926
Den beslutadeutdelningen till aktie- Fraktkostnader
10t
d"garchar h&llit sig konstant i flera fu. T e l e f o n , t e l e g r a m ,p o r t o . . . . . . . .
Annonset
och
annan
reklam
.
..
.
.
.
101
kvarsom
Den iterstiende resten,
65
stir i bolaget, dr nigot mindre in 3r Fcireningsavgifter ...
Resekostnaderm. m. .
305
1.956.

Hyror -

dessautgcirL62,9 mkr. Avskrivningar- stiftelser,genom att medge att avsdttna ar ju avseddatill ersdttningav fcir- ningarna f& rdknas som kostnader fcir
slitna fastigheter,maskiner etc., men rcirelsen.En 6vre grdns frir detta finLicensavgifter
iteranskaffningarr.a blir alltid dyrarc, nes dock, men denna ?ir iinnu ej pi
L1c)
Rdntor
in vad nyanskaffningenvar frAn b<ir- lingt ndr nldd fdr Boforsbolagets
del.
Diverse
jan. Di men enligt svenskalagar icke
Betr. de tv5. posternaobligationslin
Skatter .
t.197 fir skriva av, d. v. s. avsitta fcjr Ster- av fu 7953 pF 36,t, mkr och fcirlagsl&n
044
Arets vinst
anskaffningar mer dn vad man ur- av fu 1951 pL 16,6 mkr kan nlmnas,
4 i . r 7 0 sprungligen betalt fcir maskiner etc. att frirlagslinet ligger utan s[kerhet
flr marr i stillet mcita behovet genom och till fdrminlig rlnta. ObligationsAv dennauppstillning framgir bl. a.: en hcigre avskrivning dn slitaget etc. linet erhrills som ett av de sista inLeveransernas
per annarsskulle fordra. Det kan emeller- dustrilin, som beviljats och liiper
fdrsZiljningsvdrde
anstdlld har dkat frin 37.800:- kr. tid pn grund av skattelagsiiftningen Ivenledesmed lig rdnta. Amortering
omfattning.
och rinta tillhopataget betalas med
FLrL955 och 41.300:- kr. fu 1956 baraske i begrl.nsad
Aktieposten uppgir till 33,9 mkr samma belopp varje ir, si att i och
t|Ll42.500:- kr. tu 1957.
Den genomsnittliga lcinen fcjr bo- och rdknas som anldggningstillg&ng, med att rdntan sjunker stiger amorted& den ligger som fast vdrde.Aktierna ringsbeloppet.
forsanstdlldavar l9)7 13.000:- kr.
I kortfristiga skulderingi bl. a. fdrmot 12.500:kr. fu 1956 och i dotterbolagen utgcira den stdrsta
deien
ndmligen
med
sammanlagt
skottslikvider
med 210,7 mkr, vilka i
1 r . 7 0 0 : - k r . i r 1 9 5 5 .B l a n d d v r i g a
huvudsak erhillits frin krigsmaterialst<imekostnadspostermlrkes fcirbru- t 6 . / m K t .
hrirlagslinet till dotterbolag gdller kundernafcir att finansierade best?illkade varor och materiel, som 6kat
$7eda-verken.
da produkterna. Beloppet motsvarar
{r|n 17.000:
kr. fu 1955 och
De sammanlagda anl?iggningstill- hela vdrdet av materialbehillningar,
19.2o0:- kr. ir 1956 tlll20.000: produkter i arbete, fdrskottsutbetalkr. fu L957, och pensioneroch pen- glngatna uppg&r till 203,2 mkr.
Bland
omsdttningstillgingarna
har
ningar och fordringar, vilka finnas
sionsavgifter resp. 1.000:
kr.,
<ikatmed uPptagna pi. tillgingssidan. De stora
I.2OOi- kr. och 1.900:- kr. Posten posten materialbehSllningar
garantiprovisionerutgciresav kostna- 2 mkr frln 1956 till 36,2 mkr. Pro- kunderna fcirsdker nu att minska eller
dukter i arbetehar siunkit frin 81 mkr helt komma ifrin f<irskottsbetalningar,
der fdr sdkerheterbetr. leveranser.
till 74,3 mkr. Frirskottsutbetalningarna vilket i h<ig grad skulle fiirsdmra boD)reAti)r Nordquist civergick s& till
ha stigit frin 18 mkr 1956 till 27,9 lagets likviditet, liksom nedging i
att kommentera balansrakningen.Se mkr. Fordrin garna yar 86 mkr L956 orderstocken gdr det. Posten fcirB-pilennr 2, 1958,sid. 8 och 9.
och redovisasnu med 72,7 mkr och skottslikvider ir ddrfd'r en omt&lig post
Under rubriken "Anllggningstillbanktillgodohavandena ha <jkat frin
i balansrlkningen. Ddrtill kommer,
glngar" har posten fabriksbyggnader 84 mkr tlll93,4 mkr.
att om inneliggande order minskar,
upptagits tlll 136,5 mkr och bostdder
Skuldsidanupptagersom fdrsta post minskar iven lagren och genom de
till L2,7mkr. Den sistn[mndasumman aktiekapitalet, vilket numera lyder pi
reservationer,som gjorts p& dessa
giiller de av bolaget helt iigda bost:i- 88 mkr. Reservfondendr 17,6 mkr. konton, kommer automatiskt fnm
derna. Bolaget Ir dven deligare i olika Den skall enligt aktiebolagslagenvara vinster, som i realiteten icke d,r nlgra
stiftelser och bostadsbolagsamt har minst 20
vinster, men som beskattasoch kan
/o av aktiekapitalet. Till
subventioneraten hel del i andra bo- skuldregleringsfonden,som nu d'r medfdra stora ekonomiskasvirigheter.
stadsfdretagi orten. Dirutdver har uppe i 5 mkr, skall lo
Aven vixelskulderna har tagits upp
/o av irsvinsten
bolaget bildat en egen stiftelse "Bo- avslttas om skulderna dverstiga sum- f<ir att st?irkalikviditeten och har ddrforsg&rdar" fd,r att kunna komma i man av det bundna egna kapitalet, frir varit av mycketstort vdrde som en
itnjutande av lin fd'r uppfrirande av d. v. s. de hlr nrimnda tre posterna, slagsfcirsdkring.
bostider.Denna stiftelsehartillgingar som tillsammans uppge till 110,6
Fdr att van p3.den s[kra sidan,om
i stadsfastigheteruppgiende till ca 20 mkr. Dn si 2ir fdrhillandet hlr miste frirskottslikvidernakommer att sjunka,
mkr p[ olika hill i staden.Ligenheter- avsdttning till skuldregleringsfonden dvervdgesatt upptaga ett nytt obliganas antal diiri uppgir till 495, vafilll
dvenforisdttningsvis
ske.
tionslAn,si snart tillst8nd kan erh&llas
kommer 196 enkelrum. HyresintikterSyftetmed investeringsfonderna
var hdrtill av statsmakterna,eller rdttare
na beldper sig till ca 1 mkr per ir.
att aktiebolagen i konjunkturutjdm- sagtRiksbanken.
Rcirelsendr utarenderad pi entrepre- nande syfte skulle f& mdjlighet att
De disponiblamedlen har ej ndmnnad till HSB frir att ej tynga bolagets under goda hr fL g6taavsiittningar,frir vdrt dndrats under iret. 1 mkr har
administrationsapparat.
Sktitseln sker att kunna anvlnda dessaunder sdmre dock <iverfcirtstili skatterskonto, enir
dock i samrid med den styrelsesom tider. Di de sedan anlitades skulle beloppetddr var for ll,gt.
[r tillsatt fdr stiftelsen Boforsg&rdar man kunna f6n av dem pi en ging
Utdelningen dr densammasom unav bolaget, HSB och staden.
som avskrivningmot vdrdeminsknings- der flera ir tidigare.
I posten "Pigiende nybyggnader" kontot. Summan fdr Bofors utgcir enDirektcir Nordqvist behandladesep8. lz,7 mkr ingnr bl. a. en granat- dast 1,7 mkr, vilket sammanhd.nger dan jdmfdrandeciversiktercivervinstsmedja, stilverkets i Kilsta andra med att si sd.rskiltstora'rinstmedelei och fcirlustrdkningarnaoch balansrdketapp, utcikning av precisionssmedja st&tt till frirfogande,samtidigt som ningarnafdr de tio senaste&ren.
m. m.
m&nga hil funnits att stoppa dem i.
Den stcirstaoosten bland avskrivDen st<irstaposten bland ankigg- Arbetsmarknadsstyrelsens
tillstind er- ningarna,den i-maskiner,verktyg och
ningstillgingarna utgcires av maski- fordras frir aft anvinda dessamedel. inventarierhar hillit sig mycket jdmn
ner, verktyg och inventarier, vilken
Bland lingfristiga skulder mdrkes de senaste[ren, vilket ir anmdrkningsuppgir till220,3 mkr.
pensionsstiftelserna,
vilka sammanlagt vlrt med hdnsyntill att under dessair
De ackumuleradeavsktivningarna efter irets avsdttningaruppgi till 29,8 sivdl fri som lagbunden avskrivningsmkr. Statsmakternaha velat upp- ritt ftirekommit.
p& anl?iggningstillgtngarnauppgi till
263,7 ff\kr, varefter nettosummanfcjr muntra till avsdttning till pensionsLinerdntorna har stigit riitt betydK6pt

iven fdr maskiner . .. . ..

elektr. energi .
Provisioner m. m. .

91
318
247
58

g&ng om
ligt beroendep3. de 1951 och 1953 en del fdrslljningar av tomtomriden om dessaetminstone nigon
ett
sammanvara
med
p&
finge
iret
upptagna l&nen. Som jdmfcirelsekan samt substansminskningi grustag och
di
sammantrdde,
det
frdmst
p&
trdde,
kraftverken
egna
vad
de
ndmnas,att intdktsrdntornalven stigit nedgingen
eftersom
Men
kimnas.
irsredogdrelsen
Karltill
fdrsdljningen
av
betriffar
s&
llnge
kan
kraftigt och linerdntorna
skoga stad av den elektriskadistribu- di bide Bofors och Nobelkruts ndmnsamtidigt pengar finns pi banken till
der dr med, blir det di m&hdndaen
hdgre belopp dn llnen betraktas som tionsapparaten.
vdl stor samling.
"f6rsdkringspremie",
en
till
som
ren
Vidare ffitgad.e berr Hansson om
del betalar sig sjiilv.
"Beskrivande
DisponentSoblmaninstimde i detta
postenl6ner i
Vinst- och
^F'cirlustrdkning"
Avsittningen till pensionsstiftelserutlovadeatt tivervdgafdgan.
och
kontanta
endast
utgcir
na ha dkat, den st6rstadkningen var l<iner, vilket besvaradesjakande av
Aven ordfciranden i Nobelkruts
f rln 1956 till 1957.
direktdr Nordquist.
fdretagsn[mnd, direktiir lYahlquitt,
Overskottet pi rdrelsen har stigit
ansig detta l?impligi.
Herr Hansson f firgadehur det blir
Eog.
sakta ir ftjr &r i nlgorlunda takt med
fcirslaget
pensionsfonderna
om
den 6kade omsdttningen och det fd,r- med
*
om lagfdst pension gir igenom. Blir
slmrade penningvlrdet.
pensionsf<irhillandena
inom fdretaget
i
Bland posternapi tillgnngssidan
'oforandrade
NOHAB
och fdrefinnas d& fortbalansrdkningenvisar fastigheter,masatta mdjligheter till avsdttningar till
Fiiretagsndmndenvid Nydqvist &
skiner och inventarier en kraftig
dessafonder?
dkning.
Holm AB sammantrldde den 4 juni
Fdrlagslinen till dotterbolaget har
DireAtiir Nord'quist svarade, att 1958 under direAtdr Per Odelbergs
nedgitt i och med att dessa bolag dessamcijlighetetsi sminingom torde ordfcirandeskap.Nedanndmnda lrenkonsoliderat sig, varjdmte en del av komma att forsvinna. Avslttningarna den behandlades.
tidigare ll'n fdrvandlats till aktie- kommer dock att behtivaslnnu under
kaoital.
ml,nga"&r, di ju, om den lagfista pen- Frin f6regiende sammantriide
Posten "Produkter i arbete" iikade sionenblir verklighet,beloppenunder kvarstiende drenden
fram till 1953-1954, varefter den en dvergingstid blir mycket sm&.
nedgitt.
Dessutom har vi det nuvarande be- a) Drag i avd. 61.
har varierat, stindet av pensiondter,till vilka penBanktillgodohavandena
o aeri ngeni dr H olmqoi fi ftirklarade,
men bolagets strivan har hela tiden sion frin bolaget skall utgi, personal- att kostnaden f<ir igenmurning av
varit att hnila en god likviditet.
kategorier som skall pensionerasfcire fdnstren i vistra vd'ggeni avd. 6t bePi skuldsidanmdrkesaktiekapitalet, 67 Lr o. s. v. I stadgarnaf<ir pensions- rdknatstill 70.000 kr. Omldggning av
som hcijts fvi ginger under tioirs- stiftelsernadr faststdllt,att om det blir avdelningens taklanternin har ber[koerioden. Ar 19)0 dkades den fr&n lagf?istpension och om det icke fcire- nats kosta ungefdr lika mycket. B&da
1l til|l q,4,mkr och fdrdubblades195J finnes anledning att ha pensionsfon- beloppen kan fdr nirvarande ej dispotill nuvarande88 mkr.
derna kvar, fir fonderna anvdndasi neras,och eftersom taklanterninen Ir i
fonder har sti- bolagetsrdrelse.
Pensionsstiftelsernas
si ditigt skick, att risk fiireligger fiir
git kraftigt, sdrskilt den av FLr1947,
betr. in- skador genom nedfallande glas, har
anfdrde
Karlhuisl
Herr
som under tio&rsperiodengitt upp
vesteringsfondenatt det konstaterats, beslutats att i sommar l2igga om lanmed dver 27 mkr.
avsittningar dit ei kunnat terninen. Dirigenom berdknas draget
Posten "Fcirskottslikvider"har tre- att stdrre
i avdelningenminska.
vilket
?ir beklagligt. Han pigdras,
dubblats under perioden. De senaste
medel
fir
dessa
40
av
att
pekade,
Hen lohan Nilston var ej ntijd med
/o
fyra hren har dock iikningen ej varit
anvlndas utan Atbetsmarknadsstytel- den fdreslagnaliisningen men medgav,
sdrskiltpitaglig.
medgivandeefter fem ir.
att lanterninen b6r l?iggasom i fdrsta
Posten "Disoonibla medel" v^r sens
Disponent Sohlman genmdlde,att hand, om den ekonomiskasituationen
tZimligenkonstantfram till fu 1955, dFt
vIIla mellan de tvi
den nedgick som en fiiljd av nyemis- bolaget icke haft miijligheter att av- sdr. att man miste
sig att f&
Han
fdrbehdll
Ilteinativen.
varit
vad
som
sionen, vartill en del av denna post sdtta strirre belopp, dn
omhlndelse
i
i
framtiden,
iterkomma
fallet. Bolaget har mist nedskriva
anvdndes.
ej
skulle
lanterninen
av
lZiggningen
lager och piglende arbeten fdr att f&
Disponent Soblmantackadefiir redem i rimliga virden, vilket varit medfdra avsettresultat.
dogdrelsen. Betrdffande likviditeten
viktigare. Nu ir det tdnkbart att bondmndes, att bolaget under de sista
b) Bostadssubvention.
laget kommer att utnyttja en del av
iren haft fdrm&nen av goda fd'rskott.
Direktdr Odelberg meddelade, att
investeringsfonden.
Nu fiireligger dock risker fcir att dessa
m&steavsl&den vid fcirra sambolaget
Direkti)r Nordquist anfcirde,att man
kommer att minska, varigenom likvidigjorda framst[llningen om
mantrddet
teten kommer att forsdmras.Ddrfiir anvdnt de dverskott, som stitt till fdrtill en anstllld,
subvention
fiirhdjd
blir det nddvindigi, att sijka fi ett fogande ftir avskrivningar och fdr
ett rv&familjshus och hyrt
byggt
som
reservationer pi lager och plgiende
obligationslin f<ir att fcirstdrka likviut ena ligenheten utan att fcirst hemarbeten
i konsoliderandesyfte, vilket
mil
genom
Att
sdka
n&
samma
diteten.
bjuda den till fdretaget. I bolagets
fcir bolaget varit naturligare och sdkernyteckning av aktier dr i dagenslige
meddelandenr lo79 av mars L95l
mycket svirt, varjdmte det i ldngden ligen dven riktigare in att lisa fast rdrande subventioneringav egnahemsmed hdgst
stiller sig dyrbart med nuvarande medel i investeringsfonder,
byggen,vilket fortfarande gdller, stadvarierandeoch ovissalagbestdmmelser.
skattesystem.
gas bl. a., att "lfunt^gercn skall vid
uthyrande av fastigheten eller del
P3. frlga av hen K. Hantson medNiimndens suppleanter
dirav fijrst erbjuda bolaget hyresrltdelade direktdr Nordqaitl, att nedten". Utf?irdade fcireskrifter fdr subanslg,
att
NimnHerr
Arne
Ohlston
g&ngeni posten Jordbruks- och skogsfastigheter samt tomtmark bland an- den Ignar suppleanternai Ndmnden ventioneringen m&ste givetvis f6ljas.
Frin arbetarnaframhdlls, att den nu
liiggningstillglngarna kommer sig av vZil litet intresse. Det vore liimpligt

6

aktuella ansdkanvore att betrakta som
ett specialfall, eftersom dven hyresgdsten ir Nohab-anstdlld.Hade han byggt
ett eget hus, skulle subvention sannolikt ldmnats till detta, men fcir den
bostad, han nu hyr av en Nohab-anstiilld, utgtr silunda ingen subvention.

dieselmotorer
furbi
lok

..947.000kr.

8.000 ,,
I egnahemssubventioner
har under
iret limnats 33.000kr.

P3.ffi,ga av herr C. E. Carlssonmeddelades,att tillgingarna i pensionsstiftelsen av fu 1947. som efter lrets avc) Premiering av anstdllda med
sdttning uppgir till i1 milj. kr., an25 fus anstdllningstid.
vlnds i fiiretagets rdrelse. Bolaget har
DireAtdr Odelberg redogjorde f6r
llmnat reversfdr beloppet, som Etnjudiskussioner,som fiirts inom AB Bo- ter fdrminsrZitt enligt stadgandenai
fors och d,vriga fiiretag inom koncer- lag om aktiebolagspensions-ochandra
nen rdrande formerna fiir premiering personalstiftelser. Avsdttningarna till
av 25-lrsanstiillda. Den allminna upp- stiftelsen uppg&r innu ej till det
fattningen hade diirvid varit, att de skattefria maximibeloppet.
anstdllda ej iinskade avst&fr8n ntgon
Vid sammantrddet utldmnades diadel av penningbeld,ningenfdr att i gram ufvisande sammans[ttningen av
stiillet f& en klocka. Att byta medaljen fdrsdljnings-, omslttnings- och fiirndmot en klocka skulle innebdta en av- lingsvdrdena,personalstyrkan,omsittsevdrdmerkostnad,och denna vig an- ningsvirden per anstilld och per tillsigs icke Hmplig f6r ndrvarande.Det verkningsobjekt m. m.
hade dZirfiir beslutats att bibeh&lla
Proportionen timavliinade/minadsmedaljerna och att h<ija gratifikatio- avliinade fdrskiuts mot stiirre antal
nensbelopp till 350 kr.
minadsavldnade. Under det gingna
Representanterfcir arbetarnabekrdf- Lret har detta bl. a. berott pi nyanstiilltade, att man ej d'nskadeavst& frin
ning av personal fdr reaktoravdelpengarnafiir att f& en klocka. Ddremot ningen, personald,knin
gar pit turbinansigs, att medaljen kunde slopas,om och dieselkonstruktionskontoren,utdessvdrde ladestill gratifikationen.
6kad forskning och intensifierad arRationellare drift som
betsberedning.
Herr lobn Larsson, som vid fiirra
resultat av bdttre arbetsplanering,nysammantridet tog upp drendet, menaanskaffning av effektivare arbetsmade att alla nog blivit ndjda, om man
infdrande av nya stilsorter
skiner,
l&tit gratifikationen utg& med ofijrdnd3.
medfiir
andra"sidan, att sammaeller
rat belopp och anvdnt hiijningen plus
std'rre
uppnis med ett of6rproduktion
kostnaden fiir medaljen fdr inkdp av
dndrat eller reduceratantal timavldoaklocka.
Tendensen till <ikning av antalet
I detta sammanhangupplystes, att de.
minadsanstdllda
i fiirh&llande till timPatriotiska Slllskapets medalj av 2:a"
kan iakttas inom hela inavldnade
storlekenkostar 35 kr..varav det mesta
dustrin, ej blott i Sverige utan dven
g&r till vllgiirande Zindamil.
utomlands, och samtidigt stiger iven
produktiviteten.
Nohabs bokslut f6t 1957
Her lohan Nilsson delade ej helt
F6re sammantrldet hade 8rsredovis- denna uppfattning. Han ansig, att
ningen tillst?illts nimndens ledamdter. antalet fcirmin iikat snabbt liksom
Den kommenterades nu av kamrer kontorspersonalen.Tidsstudie-och meGutafnon. Eftersom redovisningen todavdelningarna har byggts ut krafkan rekvireras frin ekonomiavdel- tigt, men det tar nu ldngre tid att fe
ningen av alla.intresserade,antecknas ut arbetskorten.Detta kunde ej anses
hir endast de vid sammantridet llmtyda pi iikad produktivitet. Organisanade uppgifterna, som ej kan utlisas tionsformerna borde kanske ses iiver.
direkt ur redoyisningen.
H en l obn Larssond'nskadef& biittre
Beloppet f6,r skatter och investeringsavgifter ir sammansattav (i av- inblick i t. ex. beredningsavdelningens
arbete, si att man p& den kollektiva
rundadetal):
sidan finge klart fijr sig vad som sker,
Kommunalskan (huvudinnan arbetet kommer ut i verkstddersakligen : fastighetsna. Det uppdrogs &t iiveringenjiir
skatt) .
113.000kr. Holmqvist att p& lZimpligt sdtt organiInvesteringsavgifter
.. .. 545.000,,
sera en dylik genomg&ng.
.... 333.000,,
S t a t l i gs k a t t
Herr C. E. Carlston undrade, om
I orelimindr skatt fdr anstdllda har den stora dkningen av de m&nadsanundelr iret erlagts 6,5 m|Lj. kronor.
stdlldas antal vat motiverad. Speciellt
Forsknings- och experimentkostna- bewivlade han, att veckoplaneringen
der uppgir till fdljande belopp fdr de bidragit till effektivitetens hdjande.
olika tillverkningarna:
Hdri instdmded.venberr loban Nils-

ion, som dessutomfrigade sig vilken
fdrdel man vinner med att nedbringa
de timanstiilldasantal,om kostnaderna
stiger genom dkning av antalet minadsanstdllda.Bortsett frin dieselverkstadenanstg han, att veckoplaneringen
ej bidragit till effektivitetens htijande.
Oueri ng enj dr H oI mqai st f cirklarade,
att vecloplaneringen fdr diesel hade
infiirts sedan utomstiende expertis
granskatNohabs organisation.Den har
medfdtt, att tillverkningen nu flyier
befdligt bdttre, och de tidigare fdrekommande leveransfdrseningarnamed
&tfdljande risk f6r leveransbiiter,missnd,jesanledningarhos kunderna och
dyrbara forceringar av tillverkningen
kan undvikas. F<ir dieselverkstadens
del ansig dveringenjtir Holmqvist
veckoplaneringenoumbddig. I dvriga
avdelningar priivar man sig dnnu fram,
Ingeniir Hagqaitt bekrdftade, att
veckoplaneringenvisat sig mycket vdrdefull fdr dieselverkstaden,sedan organisationenanpassatstill verkstadens
krav. Han rekommenderadeiikad information till de anstiillda om organisationsformerna.
Arbetstillgingen
6ueringenjdr Holmqoist omtalade,
att hittills i &r har 50 produktiva arbetareslutat, av vilka 20 ersattsgenom
nyanstdllningar. Fdretagsledningendr
nu mycket restriktiv if$ga om nyintagningar, och man fijrsd,keri st?illetgiira
omplaceringarmellan avdelningarna.I
nLgra fall har motstind fijrmirkts mot
dylik omplacering, men liget dr nu
'dr
sidant, att nlgra kornpromisserej
miijliga, utan fiiretaget miste fd,rbehilla sig att fL anvisa tillglngligt
arbete.
Overingenj6rHolmqvist redogjorde
ddrefter f<ir liiget p& de olika verkstadsavdelningarna.
Smedjan har dilig sysselslttning
sedanen iiingre tid. Konkurrensen om
bestdllningar Ir mycket h&rd. Overingenjdr Holmqvist uftalade en eloge
6ver smedernasberedvillighet att medverka till nedbringande av kostnaderna fcir att ddrmed dka mti.jligheterna
till nya bestdllningar.
I gluteriet kan sysselsdttningssv&righeter uppst& efter semestern.Stelgiitframstdllningen harupphiirt, och ddrav
p&verkassex man.
Mod elluerkgaden hat full sysselsdttning och kan, om si behd,vs,beredas
arbete avsevdrd tid med reparationer
och tiversynav modeller.
Fdrrfrdt- ocb trdniportpertonalen
har fullt arbete men Ir givetvis beroende av utvecklingen inom dvriga
verkstadsavdelningar.

hade gett en betydligt ljusare bild av
situationen. Det hade de ej varit
aktuellt med permitteringar detta ir.
Han fann omflyttningen av arbetare
mellan olika avdelningar vara riktig
men rekommenderadeen viss fdrsikAad. 31 och uerktygsaadelningen tighet, eftersom omplaceringen kan
har bra bellggning i iiarvarna. F<ir innebdra ldnereduktion.
frd.smaskineroch filare Ir atbetstill
DireAtdr Odelbergerinradeom sitt
gingen sdmre.
uttalande vid fiirra sammantrldet om
Maskinuerk$aden aad. 60 har god att risken fcir permitteringar dkar de
beliiggning. Antalet revolversvarvare ndrmasteminaderna, i fcirstahand fcir
dieselmontageverkstaden
och smedjan.
behiiver dkas, och personal som fristeilts i andra avdelningar, kommer
P3' ffi'ga av berr lohan Nilron anatt erbjudas omskolning till revolver- gtende en ev. leveransav diesellok till
svarvare.Fem nya revolversvarvarhar Finland fd'rklaradedirektdr Odelberg,
bestdllts, och ytterligare tre kommer att ett antal lok sedan n&gon tid dr
att anskaffas.
under tillverkning pi Nohabs egen
Montageuerkstadenaad. 61 har ar- risk, utan att bestillning fdreligger.
bete i nuvarandeomfattning till tredje Fdretaget strdvar att istadkomma ett
kvartaleti fu. 25 man frin avdelningen hyresavtalmed de finska jdrnvigarna,
men eftersom dessanyligen bestlllt zo
har placeratspl annat arbete.
tunga diesellok hos den finska lokinD i eselt erksladens matAinaudelning
dustrin, kan utsikterna fiir nirvarande
har arbetesiikrat till novemberi ir.
ej ansesgoda. Direktd,r Odelberg omI dieteloerkttadens nzontageaudel- talade ocksi, att fdrberedelsergjorts
ning dr beldggningen sdmre, och sys- fd,r tillverkning pi egenrisk av ett lok,
selslttningssv&righeterkan uppsti ftir
avsett fdr Jugoslavien, fiir att kunna
ca"25 man efter semestern.
erbjuda ett s&dantfd'r utprovning med
kort
leveranstid. Tillverkningen av
Plhtilageriet iir fullbelagt under de
detta
fortsdits fram t. o. m. plitlok
nirmaste minaderna.
tillskdrningen.
Nya uppliigg av diiselI fthga om bortabestillningar iakttas
motorer
har
dvensi
diskuterats, men
den allra stdrsta iterh&llsamhet, och
ingenting kcips,fcirrin alla mtijligheter s&danadr mycket kapitalkrdvande och
undersdkts att placera tillverkningen har ej kommit till st&nd.
Ela erkfiaden. Fdrutom reoarationsarbeten,som vdntas fortg& i sedvanlig
omfattning, berdknas de elektriker,
som dr sysselsattamed kanonmontage,
ha arbete in p3' 1960. Lokmontaget
rlcker innevarande6r ut.
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till sammakostnad i egna verkstd.der.
Herr Spen Anderston beklagade
den fdga tillfredsstZillandesituationen.
Eftersom risk ftir permitteringar skulle
fdreligga fiir bl. a. mont6rer, fann han
det egendomligt, att fdretaget si sent
som den L4 maj inlimnat en dispensansdkanf<ir ett 50-tal montiirer. Verkstadsklubbenkunde knappasttillstyrka
dispens, om den samtidigt tvingas
diskutera permittering av ett antal
montdrer.
Personalcbefen Oreliu forklarade,
att dispensansdkanej avser 6vertid.
Ndr montijrer sinds pl uppdrag utanfdr fciretaget,miste arbetet ofta bedrivas mycket koncentrerat med avsevdrt
mer dn 8 timmars arbeteper dag under
en kort tidrymd. Fdretaget d,nskarbefrielse frin att rikna sidan dverskjutande tid som d'vertidoch vill kompensera den med motsvarande ledighet
inom viss tid, och det dr detta som
dispensansdkan avser. Ndr ans<ikan
gjordes,rdknademan med att dispens
behdvdes fdr ett 50-tal diesel- och
turbinmontd'rer,som sdndsut i serviceirenden.
Herr C. E. Carltsonmenade,att den
redogdrelseriirande beldggningen,som
ldmnades vid sammantridet i mars,

B

Det fdrsdkrades,att frin fciretagsledningens sida dnskar man gdra allt f<ir
att 16sasysselsdttningsbekymren
i bdsta
samfrirstind.
L l.
,*

TIDAHOLMSVERKEN
Fdretagsn[mnden vid Tidaholmsverken hdll ordinarie kvartalsmdtefredagen den 6 juni 1958 under ordfrjrandeskapav dueringenjiir H. Prollius.
Ekonornisk iiversikt

Konjunkturl2iget och ld.get i vl,ra
verkstider har, framhdll dueringeni\r
Prollius i sin ekonomiska dversikt,
givetvis icke fiirdndrat sig si mycket
sedan fdrra sammantrddetfdt. cirka 2
minader sedan.
En hel del olika tecken kan observeras och har kunnat observerasi ekonomiska tidskrifter och annan press,
som pekar siviil it ena som andra
hillet. Tecknen pi fortsatt konjunkturavmattning fortsdtter och dvervdger,
[ven om det fcirekommer smlrre fdrblttringar p& en del h&ll.
Fcirhandlingarna om frihandelsomridet kring Sexstatsunionen
har t. v.
stagnerat,kanske icke minst beroende
pi de politiska fijrhillandena i Frankrike. Vlsttyskland i sin sida std'der
tankenpt ett frihandelsomridemycket
starkt. Dess finansminister Erhardt
Efter pipekande frin herr lohan anserfrihandelsomr&detoundgiingligt.
Sammeman var betrd.ffandekonjunkN ilssonbekrdftadedueringenjdr Holmqaist, att d'vertid i nigon omfattning turutvecklingen optimistisk och ansig
anvdnts vid tillverkningen av de fcjr att den amerikanskanedgingen skulle
Finland avsedda lagedoken. Detta vdnda fcire irets utg8.ng. I Europa
fanns ej anledning till pessimism.Dr
hade berott pi att vi dnskade hilla
lovad leveranstidfcir att snabbt kunna Per Jacobssoni Internationella Reglestdlla loken till fdrfogande vid en ev. ringsbankeni Basel slger, att han tror
f<irsZiljning eller fci'rhyrning. Under pi en vlndning till det blttre fram pi
iterstiende del av tillverkningen be- hcisten.Chefen f6r det svenskakonrdknasingen iivettid behijva tillgripas. junkturinstitutet, professor Bent Hansen, anser en valutakris mycket mera
Ingenjt)r Norelius fd,reslog,att kon- tdnkbar fcir
Sverigesdel dn en sysseltakt tas med rederier fiir att fcirsd,ka
slttningskris. Kommer nedg5.ngstenplaceraiivertaliga montdrer som good- densenutifr&n,
kommer den fiirst och
will-maskinister i faftyg med Nohabfrdmstatt drabbacxDortenmedminskad
motorer, ochberr lohn Larssonhoppaexportvolym och ydnkta exportpriser.
des,att allautvdgat kommer att priivas
Detta innebdrsivil minskad intjiining
fdr att placera ev. fristillda pi annat
av valutor som fdrsdmrad sysselsdttarbete,om situationenskulle bli sidan,
ning. A andra sidan vet vi att det
att varsel miste utfdrdas i stadgeenlig
inomlands finns gott om expansionsordning.
krut. P& sysselsdttningsfrontenborde
Som en sammanfattningkonstatera- ddrfdr riskerna kanske icke vara si
de direktiir Odelberg, ait ingen per- stora. Hills emellertid sysselslttningen
mitteringsrisk torde fdreligga fcire uppe blir svirigheterna p& valutafronten si mycket stdrre. Nigon importsemestern,dven om situationen dr svir
i smedjan.A andra sidan fdreligger minskning kan man dE icke vinta sig.
risk fcir permittering efter semestern Det dr omissklnnligt att lven om
av ett antal anstdllda i smedjan, gju- valutareserven kan taga den fdrsta
teriet och dieselmontageverkstaden. sttiten s& utgdr den icke n&got lingHlrom hade fd'retagsledningeniinskat siktigt skydd. I sdmstafall rd.ckerden
informera fdretagsndmndeni god tid. kanske ej liingre dn ett halvir eller si.

Ldget'dr civerhuvudtagetliitt fijr?in- maskiner har legat lugnt. Krypprov- A m m u n i t i o n s v e r k s t a d e n .
dedigt och utvecklingen kan sli in p& ningsmaskinernahar rcint ganska god
Ingenjdr larletten kunde ej heller
olika banor, vilken ir svirt att f6rutavsdttning.Mdjligen kunde man fi en
meddela nigon fdrdndring fd'r avd.
sdga.
ny orderpi stdana.
611:s del. LeveransDlanen
frin Bofors
Vir egen rdrelse dr rdtt ofijrdndrad
En ny Pittler svarv hade levererats
- vi ha all tillg2inglig kapacitet be- till verkstadeo deo 5/6. Nigra stdrre hade underg&tt vissi fd'rskjutningar si
att man nu slipper ijvertid och arbetet
lagd: f6r Maskinverkstadentill mitten maskininkdp var ej planerade. Man
rdcker nigot ldngre, antagligen till
av ndsta &t, f6r Ammunitionsverksta- scikte trimma de maskiner som fanns
november minad. I efterbearbetningsden till november i tr. Plasten iter,
samt frirbittra derasutrustning.
maskinernaochbesiktningsavdelningen
som arbetar pi kortare sikt, har stcire
Oueringenii)r Prollius: Leveranspla- 1, iL 2 m&nader ldngre. Inga annulleorderinglng In vi har kapacitet, detta
nen fcir Maskinverkstadenhadenyligen ringar av order hade 6gt rum och
giller speciellt glasfiberestern,ddr vi
justerats.Redan efter semestern1959 nigot litet nya bestdllningar hade insiika utvidga produktionen med alla
bdriade en del maskiner fi mindre gitt. Hemarbetet skulle minskas i
medel. Samma. gdller, ehuru ej si
fdrsta hand.
bel?iggning.
starkt, akrylglaset, medan manufaktureringsverkstaden
ir ritt ojdmnt belagd.
Oueringenjdr Prollius kunde ej se
Bonoplastfabriken.
nigra
utsikter till ytterligare order. Det
Efter <iversikten,som hir &tergivits
Ingenidr Norenlt'ag: Gjuteriet ut- 6r en ovanlig och synnerligen obehagmycket koncentrerad, inleddes diskus- nyttjas
nu till toppkapaciteten. Fijr- lig situation.
sionen av herr Ldugren som undrade sdljningen
dnskar mera planglas och
vad den gemensammaEuropamarknadetsamma giiller polyester. Trots D i s k u s s i o n .
den kommer att betyda fcir Sverige.
produktionsdkning kan fiirsdljningsavDenna inleddes av ingenf1r ClaesBlir det svirigheter fdr vlr export?
delningens ansprik pi leveranser ej
.ton, som fr&gadehur mycket polyester
Herr Christenssonflamhdll hur lii- helt tillfredsstillas. Bearbetningsavdelsom gir att sdljaper ir.
get i Frankrike omiijliggjorde ordent- ningarnasbel?iggninghar i stort sett ej
indrats.
Herr Asberg upplyste,att prognosen
Vacuum-maskinerna
dr mera
liga fiirhandlingar. Besluten dr uppbelagdaoch pressarnaej helt utoyttja- f6r 1958, som gjordes i nov. L957,
skjutna tills vidare.
de. De hciga kostnadernai pressarna riknade med en ftirdubbling. Det anHerr Antonsson vdtdesatte finansbehdver beskiras. Man utfci.r nu Drov sigs optimistiskt men hade uppnitts
minister Erhardts optimism och ansig
i pressarfijr att fdrsdka S.stadkomma och mer till. 100.000 m2 per Lr lhg
att di man nu icke kunde fl nigot
ligre kostnader. Frir arbete i styren- inom mdjligheternas grdns. Svenska
grepp om den ekonomiska utueckplast iivervdgdeman att anskaffa spe- Metallverkens tillverkning hade lagts
lingen sl var det i alla fall bittre med
cialmaskiner av det slag som anvdnds ned och denna hade civerfdrtstill Tidaoptimismdn pessimism.
inom ldderindustrienoch mjukplastin- holm. Polyesterskivorvar en sisongOaeringenji)r Prolli us framhd,ll, att dustrien. Smi, ganskabilliga maskiner, vara och sisongen kunde anses slut
Sverigeredan nu var ett ligtulland och som skdr utan spinbildning. Allt som med tredje kvartalet.
att det svenska ndringslivet s8lunda kan g<irasfd,r kostnadsminskningbcir
6 uerin g enj dr Pr oI Ii u : F 6rc2iljningen
i&e var borrskdmtmed hdgt tullskydd. g6ras.
i ir hade varit god och produktionen
En successivtullslinkning skulle diirfdr
Oueringenf 6r Prolli us: F6rs?iljningen gir ej upp lika snabbt som man anicke s& starkt piverka oss. De Sex
hade civertriffat beriikningarna. Det stdller mer personal.Man miste ocksi
skulle inom sin gemensammatullmur
giillde frZimstpolyestern.Produktionen tillverka fd'r lager, si man hade en
fl en stor marknad som mdjliggjorde
har ddrfd'r m6.st6kas.Man byggde om buffert vid ndsta sdsongsbtirjan. Prostordrift och rationalisering. Den
hus nr L och tillverkningen ddr kom duktionen komplicerades genom att
svenska exporten skulle fi svtrt att
i ging 1 mars. Likas& f,ade hus 31 efterfr&gan giillde minga olika typer
komma genom denna tullbarridr under
tagits i ansprik. Nyanstdllningar hade och fdrger.
det att exportdrer frin De Sex skulle
mlst gdras, men de nyanstlllda hade
Herr Cbri$euson tog upp en friga
mdta ringa hinder av de lhga svenska
underrdttats om att anstdllningarnaej
rdrande galvanisering av kanondetaltullarna. Fiir Sverigevardet ett intresse
blir varaktiga. Sedan inom kort Lven
jer. Denna utfdrdes nu i Jdnkiiping.
att frihandelsomridet kom till stind
lokalen fijr riirtillverkning tagits i bruk
Han ansig att man borde behilla aroch att Sverigevore inlemmat ddri.
frir tillverkning av polyesterskivorvar
Herc Ldagren fann att fapporterna alla lokaler utnyttjade. Overenskom- betstillf2illena hir och undvika fraktkostnader och fdrseningar. Om en
denna ging visat gynnsammarc ld,ge melse om ackordssdnkninehade trifdn f6,r tv& minader sedan och han fats och man hoppadesp"i ytterligare sidan anldggning p3,Tidaholmsverken
ej blev fullbelagd kunde man itaga sig
anslg i likhet med herr Antonsson att sdnkning. Det dr ett livsvillkor fijr
galvaniseringfdr andra kunder.
man miste vara optimist.
plastfabrikationen att kostnaderna bli
ldgre. Marginalerna dr synnedigen
0ueringenjdr Prollius och ingenjdr
Sysselsdttningen i verkstiderna
smala och kvaliteten miste hillas hiis.
Claetton meddelade, att man gjort
Herr Prollius hoppadespe god hjelp underscikningarhlrom och funnit att
Maskinverkstaden.
av atbetarna".Produktionens fcirbilliinvesteringarnaskulle bli stora och att
Ingenjdr Claessonkonstaterade,att gande var ett gemensamt intresse. man ej kunde rikna med ett behov fdr
hget ej var fotsd.mrat sedan fdra
Dessutom miste leveranstider absolut egen del av anldggninseni framtiden.
g&ngen Fciretagsndmndenvar samlad. hillas. En utebliven leverans kan be- Anl?iggningen skulle fcir att motsvara
Totala beliiggningen var lika eller tyda en fiirlorad kund. Ett gott sam- det aktuella behovet ha behilvt tagas
nigot bdttre. Fdr dagen fanns ej an- arbete ir ncidv?indigtfdr frirbilligad
till si stor att man ej kunde berikna
ledning till oro. Trots en del svirigoch dkad produktion. Det ir ej frl,ga att kunna utnyttja den fiir civila tillheter var kvaliteten ganskahygglig pi
om att minska inkomsterna utan att verkningar. Att kunna taga stdana
tillverkade produkter. De civila tillrika produktiviteten fiir att kunna order till konkurenskraftiga priser
verkningarni s&somsaxar och galco- hdrda ut i konkurrensen.
f<irefdll ej troligt. Om man k6pt en

anld'ggninghade den ej heller kunnat
vara i drift nu ndr den skulle ha
behtivts.
Eljest var man givevisangeligenatt
skaffa arbetsiillf2illenoch riveringenjcir
Prollius erinrade om den nya. mFLlningsanl[ggningsom uppf<irts.

BilFert

Herr B. Antontton tramfordednskem&l om att bolaget anordnadeanordning fdr biltvZitt samt en smdrjbrygga
somskulle fi anvdndasav de anstdllda.
Det var en trivelsefriga.va:.sfcirverkligande de anstdlldaskulle sdtta stort
viirde
pi. Han fd'reslogatt dessaanHen Carl Sjdgren var intresseradav
skulle placerasutanfcir omordningar
att de civila tillverkningarnaomhuldabadhuset.
ridet
invid
des och undradevarfcir saxarnaei kan
Ooeringenjdr Prollius framhiill, att
sdljasmera.
kostnadernaskulle bli vdsentligaf6r
1ueringeni6r Prollitts: Konkurren- byggnads-,vatten- och avloppsarbeten.
sen ir mycket hird och Bofors har Han ville taga en funderare pl detta
redan vidtagit prissdnkning.Engelska innan nngot beskedllmnades.
och tyska fabrikanter kan erbjuda hela
serier av saxar i olika storlekarunder Bastubadet
det att vi har endast en. Kunderna,
dndring
I-Ierr Chri t tensson'6nskade
som mestadelsutgciresav smifdretasi att badet vore dppet
av
badtiderna
garc, har drabbatshirt av konjunkturfdr herrar frcdagar och ldrdagar och
nedging och kreditrestriktioner.
fcir damer onsdagaroch torsdagar.Det
Herr Antouron erifirade om att skulle vara cippet iven de fria lcirkonstrukttirernai Bofors hade minskad aagatna.
Vid kommandereparationi bastuarbetstillging. Han ansig att Bofors
konstruktionskontor skulle ha f6rb?itt- badet dnskade herr thristensson inrat och moderniseratkonstruktionen stallation av stickkontakt i omkl2idningsrummet fiir elektriska nkappan'
av olitsaxarnas& att dessavarit i nivi
med tiden och kunnat sdljasbittre. En ter samt en hylla fiir tv&l och borste
civer bdnken i fvittrummet.
tillverkare miste ju fdrnya och ftirFr&gan om badtider hiinskijts till
bdttra sina Drodukter fiir att kunna
och de iivriga fcirslabastukommitt6n
Desra.
gen skulle komma i ltanke d& reparaorcringenjdr Prollius: Vi har ingen tionen skulle utfiiras.
avdelning hdr som kan utfcira sidana
arbeten och Bofors konstruktdrer ir
Lingtidsplanering fiir Tidaholmsfullt upptagna. Men man kunde kon- verken
takta Bofors och Ulvsunda f6,r att utSedan de pi fdredragningslistan
rdna mrijligheterna.
upptagnadrendenasilunda genomgitts
Hem Hante cinskadebdttre ventila- gavdirehtt)rA. lY/ablfieen,Bofors, en
tion i pressrummeti Bonoplastfabri- redogdrelsefdr liiget p& nigot liingre
ken. Fti'rhillandena nu var farliga med sikt for Tidaholmsverken:
mycket hiig vdrme och si kall luft som
Ammuniti onsverkstaden
strtimmade genom lokalen och istadarbete f6r huvudparten manliga
har
kom fcirkylningar. Det var f6r mlnga
arbetaretill omkring slutet av innevapressar i ett rum. Nigot behdvde
rande ir och fdr efterbearbetningsmasnarast gdras si att den sommartid
skinerna nigot ldngre samt besiktmycket besvdrande situationen bleve
ningspersonalenn&gon minad in Pi
fiirbiittrad.
1,919.
En livlig diskussion uppstod med
Orsaken till det allvarltga liiget iir
minga inld.gg, men eftersom frlgan
att bestdllningar pL ammunition fijr
icke kunde lcisas utan ingiende stu- s. k. konventionellavapen helt uteblir
dium h?inskijtsden till ingenjor Nooch att det Zir omiijligt att fL civtla
renhag och herr Hante fdr utredning bestlllningar. Man har sdkt kontakter
tillsammansmed den eller de ytterli- och utbjudit ledig kapacitet,men markgare personerde ansig nddvdndigtatt naden Ir mdttad. Minga av de firmor
konsultera.
man varit i f6rbindelsemed har dlrvid
fdrklarat sig sj?ilva iinska erhilla beFiirsla gsverksamheten
stdllningarfrin AB Bofors.
Ingenjdr Bergstrdm redogjorde f<ir
2 fdrslag,som inlemnatsav 5153 Sten
Hhhanssonrcsp. 6831 lacobsson,vilka
btda hade belcinats,varom enighet ritt
inom Fdrslagskommitt6n och vilka
ocks& godklnts av Platschefer. Oueringenit)r Prolliu framfdrde ett tack
till de bida forslagsstillarna.
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olika staterna kan ic-kebestdmmasig
fiir krigsmaterielorder pi vapen som
man fruktar snart blir omoderna. Att
konstruera nya vaPen av typ raketer,
robotar, tar flera ir. D& Sverige icke
dr medlemi Nato kan man icke heller
ol.rdkna order ddrifrin. Nu som tidigaredr krigsmaterielindustriensorderinging beroendeav Parlamentsbeslut
om anslagtill resp.ldndersfdrsvarmed
allt vad det innebdr av drdjsmil och
osikerhet. Att erh&lla legobearbetning
frin andra firmor ir ndstan ogtirligt
och ddr n&gon mdjlighet f6religger
har kunden en mycket stark strillning
genom den hirda konkurrens om arbetstillf2illenasom nu r&der.Tider och
priser pi de arbeten man eventuellt
ik,rlle kurrna erhilla blir si pressade
att det fordras ett helt annat utnyttjande av maskiner och arbetstid dn vad
som nu dr fallet.
B ono o las t f ab riken harunder flera fu g1,umed fcirlust. 19)8 its
fd,rstaperioder gir dock j?imnt ihop.
Efterfrngan har varit god och fdrsnljningen hiig, men konkurrensen dr si
stark, att priserna dr mYcket liga.
Vinstmarginalen ir ringa eller ingen.
En framtidsbeddmningblir synnerligen vansklig. Rivarufcirsdrjningen dr
helt beroendeav import. En relativt
liten prishdjning pi tlvaran lventyrar
hela konkurrenskraften. Med hdnsyn
till att plasttillverkningen i och f6r sig
kan antagashdra framtiden till och di
fdrsdljningeng&rbra, d,rmat miijligen
beredd att tagaytterligare ekonomiska
risker och tika produktionskapaciteten.
Hlrvid skulle Ammunitionsverkstadens
lokaler kunna anvlndas och en del av
dessoersonalkunna beredasarbete.En
fdrutiiittning dr dock att alla hj?ilpas
it, bide tjlnstemin och arbetare,frin
platschefentill springpojken,f<ir att
genom hirt arbete och sParsamhet
kunna fi tillverkningen konkurrenskraftig och pi s& sdtt kunna 6vedeva.
Sammanfittningsvisframhtill direktdr \Tahlsteen att AB Bofots ledning
dr intresserad av Tidaholmsverkens
fortbestind, fdrstir de svirigheter som
kan uppsti fdr de anstillda och samhaflet, samt gtir sitt yttersta ftir att
skaffa arbete.Han vZidjadetill de anstdllda att genom gott samarbeteoch
trlget arbetehj iilpa fiiretagsledningen.
Endast hdrigenom funnes det nigon
mdjlighet att rika arbetstillfiillena och
undgi stiirte avskedanden.

har
Maskinverkstaden
Det miste dock konstateras
l2ingre bel?iggningstid,men pi nngot
Ammunitionsverkstadenmiste nedatt
llngre sikt dr situationen densamma
llggas och dverflyttas till Bofors
som fdr ammunitionsverkstaden.Utomkring irsskiftet l9t8-59
vecklingen pl krigsmaterielensomr&de
bel?iggningmed
Maskinverkstadens
att
krdver helt andra framstdllningsmetokrigsmateriel reducerastill ett mider. Den nuvarande maskinutrustnimum ett styckein p& 1960.
ningen passaricke. Regeringarnai de

Herr Cbristentton ftamholl, att allt
borde gciras fcir att skaffa arbete och
undvika avskedanden och nedlZiggningar. Att bli utan arbete dr den
stdrstaolycka. Virt samhille blir ocks5.
hirt drabbat.

Fd,rslagetinneblr, att arborrfixturen
fcir chuckdockantill U-5) kompletteras si att den kan anvdndas tiilsammans med delningsbordUA-72. Genom att anvinda fixfuren vid bearbetningen minskar erforderliga antalet
Med anledning av det allvarliga uppsittningar. Vid unders<ikninghar
budskap direktdr \Tahlsteen framfcirt konstaterats,att ndmnda bearbetningi
och hans hemstdllantill de anstdllda framtiden skall utfd'rasi svinefixtur;n
fd,rklaradeherr Christenssonatt arbe- i radialborrmaskin.En bel<jninef6r
tarna fdr sin del var bereddatill sam- fiirslaget tillstyrkes av kommitt6"n.
verkan och till positiva itgirder fdr Reg.
nr 74. Fdrslagsstdllarem 21.6,
att stlrka konkurrenskraften och p& si
B. Carltton: Tillverkning av arborrsiitt hilla sysselsittn
ingen uppe.
fixtur frir stora vdxelhuset till
E. M.
H-35:an.
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visentliga i dagensld.gedt att ha egna
tillverkningsobjekt.Legodrbetenastir
och faller med konjunkturldget och dr
vd.rdefulla i den min de tillf?illisr
kunna hjiilpa upp och fylla ut pr6grammet.
Av den utldndskamarknadenhar vi
nigorlunda lyckats behilla frirsiiljningen pi England, men till mycket
pressadepriser. En gl?idjekZilla
iir att
vl.r nya maskin U-55 rdner god efterfrl,gan, och vi hoppas finna d,kad avsdttning f<ir densamma.Den drager
visserligenjust nu hdga tillverkningskostnader,men vi arbetar allt vad vi
kan fdr att fdrenkla och frirbilliga
tillverkningen av berd,rda maski-n.
Ocks&frin Frankrike har vi lyckats fi
en del order, liksom frin Polen. Ddremot har fcirsdljningenpi Tyskland
varit mycket dilig. Liiget fdr lokvdxlarna har innu ej riktigt lossnat,men
en del utldndska fcirfrigningar fd,religger. Vi vet dnnu ej om de kan leda
till affd.r,men mankan ju alltid hoppas.

Fcirslagetgir ut pi att huset i fixturen uppstdllesp& delningsbord, som
stir pi arborrverketsbord. Vid frirs<ik
Fciretagsndmnden hos Ulvsunda har visat sig, att tillr2icklig stabilitet
Verkstd.derAktiebolag hcill sitt fdrsta erhilles. Genom arrangemanget kan
ordinarie sammantride fd,r 8ret. ons- man vidare minska antalet uppsiittdagen den 2 aptil, under ordf6rande- ningar som erfordras fijr fullstiindig
frdsning av huset.Fcirslaget,som id6l
skap av direhtiir Lennart Odqaist.
mdssigt var lika med fdrslag m 73,
Sammantrddet,till vilket d.venkal- rekommenderades
till beldning.
Herr Holmberg frl'gade, om det var
lats samtliga suppleanter,dppnadesav
Till slut rapporterades,att alla gamla svirt att f5. pengar frin utlandet fdr
Ordfdranden, direAtdr Oiquist, som fdrslag numera
vira leveranser.
var behandlade.
hd.lsadesamtligaledamdternelkomna.
DireAtdr Odqui:t meddelade, att
En sdrskildvdlkomsthdlsningriktades
Ekonomiska
ldget
hittills
hade likviderna i stort sett intill de nyvalda ledamriternafsomdelflutit tillfredsstdllandefrin de utllndtogo fdr fdrsta gingen i ndmndens
Direhtiir Odquitt meddelade,att en
fdrhandlingar. Herr Ordfd,randenut- iiversikt av den ekonomiska utveck- ska kdparna.Ibland hiinder det dock,
talade den fdrhoppningen, att de nya lingen under det gingna iret denna att vi fir vd.nta rd:tt l?inge pi betalledamdterna skulle komma att trivas ging skulle fd,rmedlasav srillfilmen ningen. I allmdnhethar detta inte berott pi kundens betalningstrdghetutan
med nlmndens arbetesamt genom
-olika att "Ekonomisk virjournal L958", vaffor f6rorsakats av
myndigheternas drdjsdeltagai diskussionernape
o-han ansig det onddigt att ingi pi
riden giva mdjlighet till tidgat diskus- ytterligare detaljer. Endast en kort mil med att giva tillstind till penningutfcirseln.
sionsunderlag samt upptagandet av rapport om konjunkturutvecklingen pi
nya f6gor av intressefcir ndmndverk- virldsmarknaden ldmnades, varrrid
Herr Stohr undrade, om den innesamheten.
bl. a. arbetslcisheten
samt den fdrsdm- liggande orderstocken frin Bofors i
rade koniunkturen i USA berdrdes. fcirsta hand avsig hydrauliska vixlar,
Fiirsla gsverksamheten
Frir ytterligare information dverlimna- vilken friga besvarades jakande av
des
till resp. grupper inom ndmnden direkttir Odquis,
Direktiir Odquist ndmnde, att av
nr 1 av publikationen "Det ekonopraktiska skd.len omkastning av den
Herr Hanston undrade, om Scaniamiska liigit", som utarbetats inom
brukliga ordningen pi fciredragningsVabis' fcirfri gan p& piloter var allvarIndustriensUtredningsinstitut.
listan hade skett. Silunda hade fcirligt menad,oitt om det var utsikterfd,r
slagskommitt6nsrapport uppflptats
en framtidabestdllning.
under pkt. 3 frir art fa de efteii<;ljande Ftiretagsrapport
Direktdr Odquist upplyste,att fd,rekonomiskafrigorna behandladei ett
DireLtdr Od.qaisthd.nvisade
till den handlingari sakenfOi narvarandepisammanhang. Ordet civerldmnades affdrsrapportpi
3I/3 som redanciver- gir, och man fl.r avvakta resultalet
efter denna inledning till 6ueringenjt)r limnats till ledamdterna.
Av denna hdrav.
Sten, som avgav en rapport river fcjr- framgick,
aii orderingSngenavsevdri
slagskommitt6ns verksamhet sedan krympt under l:a
Herr Klang hdrde sig fcir hur det
kvartalet1958i forndrmastfciregiende sammantrdde.
hillande till tidigare ir. En markant skulle bli med tillverkninqen av kallDet meddelades,
att ingenjd,rOstrdm nedging var sdrskilt att registrera be- stuk- och gZingrullninginaskinerna,
omarbetatBofors' formuldr fd,r insdn- trdf fande Bofors, ddr ordersumman som UVA konstruerat fcir Bofors' rdkning. Ansig att dessaborde vara ett
dande och behandling av fdrslag, samt endast uppgick till knappa Io
/o av
att ett prelimindrt utkast utsdnts frir
iret fcirut. Man finge d.venrdkna med l?impligt tillverkningsobjekt fdr UVA.
granskningoch kritik.
att Bofors-orderna framdeles skulle
D)rektdr Odqain meddelade, att
Vid fcirslagskommitt6nsammantrl- utgdra en liten andel av produktionen. det fr&n brirjan nog var tinkt att Bode den 1 april hade friljande tvi nyin- Det giller dzirf<irfcir UVA att srika fors skulle tillverka dem. Hur det
andratillverkningsobjekt.Aven order- kommer att bliva med den saken fir
ldmnadefrirslag behandlats:
stockeo pi slipmaskinerhar reduce- styrelsensi sminingom taga stdllning
Reg. nr 73. FdrslagsstdTTa.re
m 234, rats, men vi flt vara glada lLt vad
vi
till, sedande nu tillverkade orovmaNonman: Andring av arborrfixtur
har fFLtt,med hdnsyn till den stZindigt skinerna blivit helt utprovade och
FF-837.
dkade utllndska konkurrensen. Dit
qodkenda.

UVA
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Stillfilmen "Ekonomisk
1958"

virjournal

kiga f<iljder hos oss. Fcir 1958 riknar
min likv?il med bibeh&llen jiimvikt i
bvtesbalansen,dven om vissa avmattningstendenseri den internationella
konJunkturutvecklingen kan innebdra
risker fcir avsdttning av vLta exportleveranser.Fijr att i detta ldge vd.rna
konkurrenskraftoch
exportndringarnas
miste
tryggaden iulla sysselsdttningen
tendensernatill inhemska pris- och
kostnadsstegringarmotverkas.
Efter filmvisningen fiiljde en del
diskussion om utrikeshandelns betydelse samt pris- och kostnadsliget.I
diskussionen deltogo, fdtutom herr
Ordf i)rand,en,herrar Hansson, Holntberg, Stohr, Sten och Sandberg.

F6retagsndmnden hos UVA hdll
sttt 2:a ordinarie sammantrddefdr
&ret mindagen den 30 juni. Som ordfdrande fungerade direktiir Lennart
Odqais.

Av stillfilmsbilderna, som belyste
den ekonomiska utvecklingen under
det senaste irret, framgick bl. a., att
19)7 resulterati god balans,men att
Ekonomiska liiget
vissa avmattningstendenserkunnat
Direktdr Od'qaist framhijll i sin
mdrkas inom det svenskandringslivet,
att konjunkturnedgingen i
iirrcrsikt,
Produktionen
v&r
exPort.
fiir
sdrskilt
och n&gonvdndning till
IJSA
fortsatt,
6kade visserligenmed 3/2 /o i forinte kunnat mlrkas.
tyvirr
det
bdttre
h&llandetill 1956,men dennastegring
har i sjilva verket visat
Avmattningen
kvartalen'
ftirsta
de
tre
under
skedde
sig allvarligare in vad man fr&n b6'rUnder fjdrde kvartalet ddmpadesddrjan r?iknat med. P& mhnga omr&den
emot den industriella produktionstakdr nedgingen stdrre In den var under
ten inom praktiskt taget alla,branscher.
tidigare konjunkturbakslagiren 1940
uppn&ddei genomPappersindusirin
-4g
oct 1953-54. Den kraftiga
s.rid den hcigstaproduktions<ikningen
t. ex. i de amerikanska
tillbakagingen
och
ldderindustrinT
och
1957
sko3'x
8 /o,
Bokslutet IOt
/o
bedomessom
investeringar
friretagens
iirnmalmsproduktionen 5 /o. Efter'frl,gan
Karnrer Sandberg framhiill inled- mera bmfattande in man berdknade
jat"
dock
och stil minskade
p&
ningsvis, att t957 irs bokslut dnnu ej
tid sedan. Man kan
pi{agligt under fjirde kvartalet med granskats av revisorerna,varfdr de endast fdr kort
pi en del faktorer,
peka
naturligtvis
vissa -produktionsinskrinkningarsom publika irsredovisningshandlingarnai
kunna tyda P& en begYnskulle
som
fdrid.
avskrift f<irst senarekunde stdllas till
nande iterhdmtning, men dessaposistannadeproFcirverkstadsindustrin
ledam6iernas disposition. Styrelsens tiva inslag dr i rivervdgandegrad av
duktionscjkningen vid 2 ft liksom och verkstdllandedirektcirensftirvaltsdsongbetonadkaraktir. Den ameriiven fdr massa-och triindustrin. Ok- ningsberittelseuPPlestes,
varpi en re- kanska kongressensekonomiska utningen intrdffade ocksi fdr dessa
dos-drelseldmnadesfdr bokslutshandhar ocksi lagt en ganska pessibranscherunder de tidiga kvartalen, lin"garnas syfte och innebtird. Med skott
mistisk
syn pi den ekonomiskautveckmedan fjdrde kvartaletvisadeproduk- ledning av grafiska uppstdllningar och
Det antydes,att &terhlmtningen
lingen.
tionsnedging.
belystesoch kommen<iversiktstabl&er
ut p& tiden och icke instdlla
Den som helhet redovisadeProduk- teradesden faktureradef<irsliljningen kan dra
tidigast nista ir eller &ret
fdrrdn
sig
inte
visar
tionsdkningen av 3/2 /o
samtvisadeshur den s. k. fcirsiiljnings- ddrpi, dven om dct finns oPtimister
motsvarandestegring av arbetsstyrkan, resp. vinstkronan anvlnts i rdrelsen
som hoppaspl forbiittringar redantill
inom industrin
och antalet sysselsatta
sadt piverkat fdrdndringarnai balans- hdsten detta &r. Vad som i sirskilt hiig
jimfiirelse
med
steg endastobetydligt i
och vinst- och fcirlustrdkningarna.En grad oroar dr den stora arbetsldsheten,
1956. Som helhet var sysselsdttningen
siirskildanalysgjordesav de viktigaste
alltmer bcirjar utgdra ett betymycket god under 1957, och bettre kostnadsgrupPerna,av vilken bI. a. iom
problem. Man befatar, att
dande
platser
balans intridde mellan lediga
framgick, att aa intdkterna
arbetsldshetenkan
genomsnittliga
den
Utj dmningen
och antalet platsscikande.
och
arvoden,
lijner
sig
till
hilla
i ndrheten av
anvdnts
att
komma
57,4
%
kom i dveivigande grad Pi de icke
fdr iret i sin helmiljoners-strecket
f6r
pro5
material
till
16,3
Voanvdnts
yrkeskunnigassida.
het och kanske blir iin stdrre. Den
produktion,
Virdet av v&r konsumtion uPPgick
koniunkturavmatiningens
trll 39 mrljarder kronor, under det att 16,l % anvdntstill iivriga driftskost- amerikanska
lingvarighet anses.fi
och
omfattning
vatten,
byggnaoch
vdrme
nader s&som
frir investeringar i maskiner,
fdr vlrldshandelns
betydelse
avgdrande
slitage i produktionsaPParader och transportmedelm. m. anvdnnltmaste mlnade
under
utveckling
raten, avskrivningar samt iivdes 17 miljarder kronor. Detta betyderna.
2/t
och
varor
irets
av alla
der, att
riga tillverkningskostnader,
I St or bri tanni en har industriproduktiinster anvlndes till konsumtion och
9,8 Vo anvdntstill administration och tionen stagnerat och haft ungefir
knappa % till investeringar. Fdr
f 6rsiiljning, avsittningtill pensammavolym under de tre sista kvaroffenttig verksamhet tog stat och
sionsstiftelse,skatter fr. fr.,
talen.Den engelskaindustrin har dock
kommun i anspr&kr/4 av det hela.
varefter kvarstod
haft fdrdel av fallande rivarupriser,
Utrikeshandeln vigde i fjol nigot0,4 /o somi r6rclsenbibehhllenu)nst. samtidigt som varupriserna Pa vdrldsvir
jdmnt
till
fcirhillande
i
lunda
I anslutning till den Pi rdrelsen marknaden varit siabila eller i stiganbyteshandel,d. v. s. vir varuexport
de. F<iljdenhar blivit, att den engelska
framkomna vinsten ldmnades en kort
inkl. sj<ifart och tjinster uppgick till
utrikeshandelnsufveckling vait gynn'
och
vinst
ftir
begreppet
redogdrelse
vir
imPort
vdrde
som
ungeflr samma
sam och valutareserventikat. Detta har
sluteller ca 12t/2 mlljarder kronor i var- fru*iiillr bl. a., att-den utgjorde
bl. a. medfijrt en sdnkningav diskonredovisningskedja,
&rsl&ng
en
i
dera riktningen. Av allt som vi kci'pte siffran
tot frin 7 ttll 5 /o. Det hiiga diskontot
fiirkassans
pn
inte
bara
bygger
som
att
befdr
och
import
22
i fjol var
/o
ej ldngre behdvas fiir att hilla
anses
i
tala denna 'td'Idiga import si syssel- dndring utan iven pi fdr?indringar
pundkursen.
uppe
och
inventarier
fiir
maskiner,
vlrdet
'Tilt
sattesungefer var fjdrde arbetareinom
ocn med i Vihttyshland, ddr
hela vflr industri. Vi bygger med andra fastigheter liksom <ikning-minskning
tidigare varit sdrskilt
utvecklingen
bertirdes
ord vir tillvaro till stor del pi utrikes- uv Jkolder m. m. Vidare
vissa
avmattningstendenha
gynnsam,
friroch
vinstmellan
handeln, vilket giir v&r ekonomi och sammanhanget
registreras.Produktionsdkkunnat
ier
och
balansrdkningen
lustrdkningen
av
den
beroende
mycket
sysselsdftning
var silunda under 1:a kvartalet
udandska konjunkturen. En f<irsdm- samt gjordes en jimfdrelse mellan ninsen
i f6rh&llande till tidigare lr.
oUe-tyalg
irets
vid
kapital
frdmmande
eget
och
rinq av de ekonomiska fij'rh&llandena
Jbg Orderingingen fr&n utlandet har
utolmhnds kan mycket snabbt fF'"trir' bdrjan och slut.
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I
I
minskat och ir sirskilt iiigonfallande
inom kapitalvaruindustrin, ddr ordernedgingen ligger ca IO /o under fjolirets nivi. Frir rivaror och vissa maskiner Yar orderminskningen innu
stdrre.
FranhriAe kan redovisa en dkad
ekonomisk aktivitet och industrioroduktionen var under t:a kvartalei till
och med hdgre dn under motsvatande
tid 1957. Den ijkade industriproduktionen har si goti som helt och hellet
avsattsinom landet, vilket tyder pi en
stor inhemsk efterfrigan.
Sammanfattningsviskan sigas, att
den restriktiva ekonomiska politik,
som fcirts i de flesta vdsteuropeiska
ldnder, synesha verkat hlmmande pi
den ekonomiska utvecklingen. Den
ekonomiskapolitiken har som bekant
under de senasteiren gradvis skdrpts
fcir att diimpa inflationstrycket. Framfiir allt dr det kapitalvaruindustrin som
fitt kiinning av tilibakag&ngengenom
de minskade investeringarna.Verktygsmaskinindustrin
blir under sidana
fcirhillanden soeciellt lidande. Eventuella statliga siddatgerderfcir att uppr?itthllla den ekonomiska aktiviteten
komma ej verktygsmaskinindustrin
omedelbart tifl hjnlp, di den statliga
verksamheten oftast har sin tyngdpunkt pi byggnadssidan i sarnband
med hus- och vdgbyggnader.
I Saerige har iterverkningarna. av
den internationella konjunkturnedgingen hittills varit relativt begrinsade, iven om produktionsinskrdnkningar och permitteringar framkallat
en viss oro pi senastetiden. Stagnationen inom den svenskaverkstadsindustrin har accentueratsoch visar oi
sina hill en svag nedging i produktionen. Totalt sett har produktionsvolymen legat pi ungefdr-sammanivt
som nlrmast fciregiende kvartal. Fcir
lirn- och metallvarumanufakturenoch
elektroindustrin rapporteras ett fdrsdmrat marknadsl?ige.Siirskilt f6r exportindustrin har avsdttningsmcijligheterna blivit alltmer fiirslmrade. Detta
gdller iven fijr den egentliga verkstadsindustrin, som fitt allt stdrre
sv&righeter att finna avslttning f<ir
sina produkter utomlands.
I tivrigt hinvisas fdr ytterligare informationer trll nt 2 av skriften "Det
ekonomiskald'get", varav nigra exemplar separatdverlimnats till Fdretagsndmndensledamiiter.
Fiiretagsrapport
DireAtdr Odqai:r ndmnde,att trots
det tryckta affarsldget och den fruktansvdrdakonkurrensenfrin utldndska
slipmaskinstillverkare, sdrskilt tyska
och schweiziska,si har UVA under
det fcirsta halviret haft fdrhillandevis

god orderingi,ng pit slipmaskiner. Orderingingen var bdttre dn i fjol ifri,ga
om slipmaskiner, vilket var mycket
glZidjande i och fcir sig. Tyvdrr har
emellertid den ndrmast obefintliga
orderingingen inom civriga verksamhetsgrenarfcirt med sig, att den totala
orderingingen ligger lingt under det
normala. Faktureringen under L:a
halviret var ocksi stiime in vdrdet av
inkomna order, varfcir orderstocken
ytterligare beskurits. Det 6r alltid besvdrligt att arbetamed en krympt orderstock inte minst med hdnsyn till
lageruppliiggning, som alltid mlste
g6ras i en viss storlek, relativt oberoendeav orderingingen.
Som framglr av affdtsrapportens
sifferunderlaghar nl.granya order pi
lokvdxlar och Bofors-produkter icke
erhi.llits i nimnvd.rd grad under vare
sig fdrsta eller andra kvartalet detta
ir. Det rcir sig hdr endastom smdrre
reservdelsbestlllningar av obetydligt
vdrde. Den inneliggandeorderstocken
totalt sett ir som synesbetydligt llgre
in den var fdr ett ir sedan.
En fcirbittring av dagsliget och ordersifuationendr nu ncidvdndigfcir att
vir tillverkningskapacitet skall kunna
vidmakthillas ochdriftsinskrlnkninqar
helt kunna undvikas.

bilden av konjunkturliiget intrycket
inte sidant, att det ingav omedelbara
farhhgor f<ir UVA:s del betr?iffande
arbetei i verkstaden. En del omplaceringar av arbetskraftenfrin mindre
belagda arbetsmaskinertill andra produktionsgrupper hade som bekant redan gjorts. lr&gan var nu, om det trots
ndmnda fcirhillande fdrelig risk f<ir
arbetsbristinom en snarframtid.
Direbtdr Odqaist framhcill, att de
hittillsvarande omflyttningarna i verkstadenvarit en fiiljd av den dverkapacitet, som vi sedan latge haft iffi,ga
om revolversvaryatna.Dei har sagts
frirr och brir upprepas pi nytt, att
denna maskingrupp ?ir ftjr stor i fcirhillande till virt nuvarande tillverkningsomride. Vi kan inte rdkna med
att inom en dverskidlig framtid fi full
bel?iggningfij,r bercirdamaskingrupp.
Det dr diirfiir hcigst sannolikt att vi,
om inte orderingingen frirblttras,
snart nog kunna komma i den situationen att driftsinskrdnkninsar blir
ofrinkomliga.
Oueringenjdr Sten underctrdk det
allvailiga i siruationenoch bekrdftade,
att redan nu pi sina hill ftirefanns
vissa svirighet-er med anledning av
den knappa ordertillg&ngen. Det dr
klart, att det under hand kan bli f.rl,ga
om permitteringar, om arbetenabcirja
tryta, men ddrom kan man inte med
bestdmdhetuttala sig just nu.

Herr Hanssonsadesig ha hcirt talas
om vissalicensavtal,som kunde tnffas
betrdffandetillverkning av bl. a. amerikanska maskiner och maskinelement.
Herc Hanttoa efterhdrde, hur lingt
Kunde icke detta tdnkas vara ni.qot
tillverkningen avancerat betrlffande
frjr UVA att intresserasig fcir?
Bofors-arbetena.Eftersom ordersumDireAtlir Odquit genmllde, att de man
fortfarande ir ganska stor, men
&syftadelicensavtaleninte erbliid niarbetsknapphetredan registrerats,fi.r
gol av intressefrir I-fVA, eftersomde vdl detta tydas
s&att en mdngd detaljer
inte ldmpade sig frir vir produktion. redan fdrdigtillverkats.
Av stort inEtt avtal av denna art dr helt beroende
tresseatt fi. veta hur saken egentligen
pi vilka mcijligheter ett fd,retaghar att ligger till?
framstdlla specialmaskiner.Detta krlOteringenidr Sten upplystq att det
ver som bekant ett omfattande och
var alldeles rdtt att Boforstillverkst2indigtdkat konstruktionsarbete,vilket vi hdr p[ UVA ej ha resurserfcir. ningen kommit ftam rdtt lingi i proVirt konstruktionskontor dr redan nu duktionen samt uppgav, att betr. de
s& iiverbelastatoch har stora svirighe- hydrauliska vdxlarna si kdrs fcir ndrter med att klara av alla"nykonstruk- varandede sistapartiernai verkstaden.
tioner, som krdvs fdr attklan virt eget
tillverkningsprogram. Visst vore det Fiirslagsverksamheten
roligt att produceraoch siilja standardOaeringenfdr Sten fdste uppmiirkmaskiner,men detta ir ytterst svirt att
samheten pi att fd,rslagskommitt6n
genomfdra i dagens lige, eftersom
under flera 6,rbestitt av personer,som
kunderna mer och mer kriva soeciella
tillhdrt Fdretagsndmnden.
Di ingenjrir
utfciranden pi sina maskiner. Det
dstrrim, som varit medlem av fdrslagsbdsta fcir oss dr trots allt att fiirscika
kommitt6n sedan dess tillkomst, ej
f olja'r3,r hittillsvarandeproduktionsldngre tillhcirde Fciretagsndmnden,
linje och anpassav8.rt arbetsfilt efter
hade saken kommit i ett nytt liige.
de f6rhillanden som d.ro betinsade
dveringenjrir Sten fd,reslogdd.rfdr, att
ddrav.
ingenjcir Ostrrim pi grund av sina speHerr Stohr pipekade, att efter vad ciella erfarenheterpi omr&detsamtsin
han kunde frjrsti av det som sagtsom sakkunskapi iivrigt skulle parmenent
den aktuella ordersituationenoch or- knytas till fcirslagskommitt6n.Ndmndderingingen,si var trots den negativa ledamdternabif<jllo dveringenjdrStens

1.3

fiirslag och godk2inde, att ingenjdr
Ostrijm som sdrskild delegeradskulle
lieras med fdrslagsverksamheten,
med
rdtt att iven deltaga i F<iretagsnlmndens sammaotrddenvid behandling av
frigor som berdrde sagdaverksamhet.

trlffats om likarvird fiir verkstadspersonalen,skall enligt pkt. 5 nigon
ersrittning ej utgi fdr fortsatt behandling av sjukdom, sisom rdntgen,massage,ljus eller annan jiimfddig vird.
Det ridde emellertid en viss tveksamhet om denna reservation iven giller
oueringenjdr Sten meddelade, att
vid behandling ay injektion mot
de vid fdregiende sammantrddeomsockersjuka,astmaeller liknande mer
ndmnda formuldren efter Boforseller mindre fcirebyggandesjukdomsmtinster fdr enhetlig behandling av inv&rd. Ett klarldggandepi dennapunkt
komna fcirslag nu var klara. De voro
vore dirfcir iinskvdrt. Representanter
av tvi slag, nimligen
fcir verkstadsklubbenhade tidigare
a) formulir fdr anmilan till ftirvarit inne pi spcirsmilet och dven
slagskommitt6n,
diskuterat fdgao med tiveringenjrir
b) formul2ir fd'r rutinbehandling av Sten och ingenjdr Geller. Man skulle
gd,rna ffin arbetarsidan se, att en
inkomna fd,rslag.
komplettering av avtalet kunde gdras,
Nigra exemplar av blanketterna
som innebar att dylik behandling finge
stdlldestill ndmndensdisoositionoch
ingi i den fria ldkarv&rden.
Det
meddeladei,
att
anslag
piseende.
DireAtdr Odquit framhiill, att den
om det nya anmdlningsformullret
fanns uppsatt p& anslagstavlornasamt ersittning f<ir ldkarvird som UVA
vidare fanns att tillg& pi verkmistar- hittills liimnat till verkstadspersonalen,
utgjorde en frirmin som bolagetlimkontoret.
Pi sitt sammantrddeden 26 juni nat under en ling fciljd av 3r. N?ir
hade fdrslagskommitt6nbehandlat fcil- sdrskildverksldkareanstilldes,si dndjande nyinldmnadefdrslag:
rade detta i viss m&n fdrhillandena
Reg. nr 75. Fcirslagsstillarenr 98 betrdffande ldkarvirden. Verksldkarens uppgift var bl. a. att vara mediA. Lindquit.' Metod fiir inpassning
cinsk ridgivare, att iivervaka de hygieoch uppmdtning samt upptagning
niska fcirhillandena inom fdretaget
av hil i skena K-4243I fdr axel
samt att uttiva tillsyn av de anstdlldas
K-2rr626.
hdlsovird i allmlnhet. Vidare skulle
Fcirslaget,som behandlatsenligt det tjdnsteldkarenstrdva efter att fdrbdttra
nya formuldret, rekommenderadesfd,r hlilsotillstindet hos de anstillda eller
belcining.
med andra ord fdrsd,ka fi dem si
Reg. nr 76. Ftirslagsstdllarem 27 friska som mtijligt. Ifriga om ersittC. B. Soblberg: Tillverkning av ning f6,r viss fortbehandling av ikomborrjigg ftir borrning fri,n 2 hlll i mor av det slag som nyss omtalats
stdller det sig svirt att generellt pregenomgiende h&l i bakstycke till
cisera nlgra avtalsmdssigabestdmmelTurbo-Head.
ser.
Sjukdomsfall, som ej tdcks av
Fcirslagethade bordlagts fd,r vidare
utredning och event. tillverkning av avtalet,fir behandlasfrinfall till fall.
verktyget fiir att utrdna dess anvdnd- En remiss frin verksldkarenkan dock
barhet. Frlgan om beldning skulle tdnkas vara av den aft, ^tt ersdttning
ansti. tills klarhet vunnits p& denna fcir behandiingenbiir limnas, fci.rutsatt
givetvis att den faller inom ramen fiir
punkt.
vad som hZirfiirts p& tal.
Ldkarersdttning
Herr Engttrdno anslg det kZinsligt
Direhtdr Odqui:t anmdlde, att en att tala.i egen sak, men om han fcirskrivelse erhillits frin verkstadsklub- sthtt direktor Odqaist rdtt, si bdr en
ben i rubr. ffirga av fdljande lydelse: personsom t. ex. lider av astma,kunna
f& en viss ersdttningvid liikarbesiikfdr
An g, I dk ar eert iitt n in g,
fortbehandling av ikomman om reDen iiverenskommelse som under ett
miss
frin verksldkarenerhillits.
flertal lr funnits mellan fiiretaget och verkstadsklubben, att en viss ersattning utgatt
till arbetare som bes6kt annan lZikare [n
verkslikaren, har under senare tiden diskuterats mellan klubbens fiirhandlare och
ledningens representanter. Det har frin
respektive hill framkommit, att vissa fdriindringar eller fijrtydliganden bdr gtiras.
Som detta dr en ren social fdrmin, ftireslir
nimndens arbetaregrupp, att frlgan diskuteras i fdretagsndmnden.
U. V. A:s verkstadsklubb
Bernhard Stobr,

Herr Stobr anfdrde i anslutning till
skrivelsen, att enligt det avtal som
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kontaktas i den mtn detta dr betingat
av siukdomen.
Direktcir Odqvist utialade till slut
dnskvirdheten ai att vir verkslikare
fi"r f olja upp sjukdomsfallen bland de
anstdllda samt ldmna behcivligaanvisningar och rid samt i f6rekommande
fall eventuellt tillstyrka remiss for
fortbehandling. P3. basis av ldkarens
stdllningstagande
fir UVA sedanbedcimaersd.ttningsfr&gan.

sbg
*,
\N/EDAVERKEN
\ilTedaverkens
fd'retagsnimndsandra
ordinarie sammantrddefcir iret hiills
den 4 juni 1958 under ordfd,randeskap
av direktdr Suen Lind.
Miitets iippnand6 och fiireg6ende
miites protokoll
DireAtdr Lind. htilsadede nirvarande vdlkomna till dagens ndmndsammantrdde.
Efter val av justeringsmin genomgicks fcirst friregiende mcitesprotokoll.
Oteringenjdr Molin rupporterade,att
det nu var ordnat med <ippethillande
av grinden vid stingpressenunder 20
min. vid arbelets slut. Hen Arbi|rk
framhdll, att det vore <jnskvlrt om
'dppent/2
grinden kunde vara
timme,
si att tid fanns fcir dusch och omkliidning. Frigan skulle unders<ikasoch
hd.nskiitstill civeringenjdr Molin fcir
utredandeom mtijligheternafdr ldngre
dppethillande.
Tavlor med priser pi fdrbrukningsmaterial har bcirjat uppslttas. Kamrer
Flock pltalade ncidvdndighetenav att i
nuvarande ldge alla borde hj[lpas it
fcir att fj. ned omkostnaderna.Han
skulle komma med ett fcirslag till
en sdrskild besparingskornmitt6,som
skulle gora" systematiska undersdkningar civer besparingsmcijligheterna.

Herr Hanroa efterhd'rde hur det
stiilldesig med ersdttningenom vederbcirandeblev hastigt sjuk och ej hade
tillf2ille att besdkaverksldkaren.Ldmnas i si fall nigon erslttning fcir
ldkarbesdket.d.venom det skett i hemmet och av utomstiende ldkare?

Betr. ersdttning fcir riggare och
reparatdrermeddeladeingenjdr Gdtta
Lindh, att han varit i kontakt med
AB Bofors. Om ersittning skall utga
bedcimesd[r frin fall till fall. I orincip gir man dock elter den regeli, att
om riggaren har sitt arbete som en
sjlilvstiindig uppgift, utgir ingen erslttning. Om han ddremotskall rigga
maskinen efter ritningar frin metodavdelningen och di kommer med fd,rslag till fcirbdttringar, kan ersdttning
utgi.

Direktdr Odquis svarade,att i ett
dylikt undantagsfall ersitter UVA givetvis vederbdrande fd,r ldkarbesdket
med avtalat belopp. Fdr eventuell
efterbehandlins bijr do& verksldkaren

Herr Thore lohansson pi.minde om
att skyddsombudengjort framsti.llning
om att f& gdra ett industribesdk.
D)rehtdr Lind lovade att snarast gdra en
undersiikning om mcijligheterna.

Betrd,ffande musik under arbetet
skulle, sisom tidigare sagts,en gallupundersdkning gciras genom f.rl'gefotmuldr i avlciningskuverten.
Konjunkturliiget
"Nigon stcirre fd,rdndring pi de
senaste3 mlnadetna i det internationella konjunkturl?iget hade icke intrltt" sade direAtdr Lind, som dfufor
ville fatta sig kort.
Rapporterna om llget i USA tyder
pi att en viss omsvdngningi konjunkturen torde p&gi. Bdrsen andas itervindande tillfdrsikt. Industriaktierna
har silunda visat oavbruten uppging
och l&g i maj 1o /o 6ver liigsta punkten 1957. Handelsministern,Sinclair
\Zeeks, har hillit ett uppmdrksammat
tal i vilket han pipekar, att man otvivelaktigt kan rdkna med ett fortsatt
uppsving och att den nuvarande
bruttonationalprodukten som dr 4L6
miljarder dollar per ir, torde komma
att dka till 600 mil.iarder 1968. Sparandet 1r mycket stort fdr ndrvarande
i USA, och man har kommit ganska
lingt med ldnsparande. Exempelvis
har 92.OOOpersoner eller 83 /o av
GeneralMotor's minadsanstdlldadeltagit i ett ldnesparande,som hittills
gett 1,04 milj. dollar i investeringar,
till h?ilften i G. M.'s egna aktier och
h?ilften i statsobligationer.Utmdrkande fcir konjunkturen dr att inkiipen
av mera bestlndiga konsumtionsvaror,
slsom radio, TV-apparater, tvdttmaskiner etc., har minskat, medan den
kortsiktiga konsumtionen av matvaror
etc. hilles uppe. Utanfdr de platser
dlr arbetslcishetsunderstdd
utbetalas i
USA, 1r de linga bilkciernaen vanlig
syn. - Arbetskishetenhar itminstone
inte dkat, sdkerligen beroende pi att
antaTetsysselsattainom jordbruket stigit avsevirt.
Bilproduktionen, som brukar vara
en mdtare fdr liget, ir onormalt lig
efter amerikanskaftirh8llanden. Os&lda vagtar har vissedigen sjunkit frin
slutetav marsfrin 865.000till 800.000
i april. Det dr svirt att spi i konjunkturer, meo alla tecken tyder pi en f<irbiittring, iven om den blir lingsam, i
slutet av detta ir.
Betrdffande Tythland sades, att
den amerikanskaligkonjunkturen icke
ndmnvlrt slagit igenom dir. Arbetslcishetenhar sjunkit anmirkningsvdrt
med 5t8.000 personertill 5s9.000
under ett par minader, och antalet arbetslijsai april i nr utgdr 1.L62 fler
In fcireg&ende
ir. En egendomligfdreteelsei Tyskland dr att, trots att lagren
av kol och koks 6kat till den hiiga
siffran 6,5 miljoner ton, det importeras stora mlngder amerikanska kol,

tydligen enligt Zildre uppgjorda kontrakt. Fcir iivrigt kan noteras, att en
import f.fi'n Sovjet uppgjorts om
400.000 ton. Medan de amerikanska
stilverken endast utnyttjar 5O /o av
sin kapacitet, utnyttjas de i Tyskland
till85 %.
I England 1r man orolig for att den
amerikanska konjunkturavmattningen
kommer att sl8. igenom under hijsten.
Antalet arbetsldsa, som utgdr ca
450.000,vdntasiika till 7)0.000 man
under senare delen av iret. Fortsatt
inflation befarasbl. a. genom diskontoslnkningen frtn 6 till 5/2 procent.
Liiget i England dr ganskalabilt.
Den politiska oron i FranLriAe har
icke invirkat ndmnvlrt pi den franska
konjunkturen. Nlgon tindens till kapitalflykt har icke konstaterats. Bilindustrin kommer med allt vackrare
siffror, si att produktionen har cikat
med z5 /o mot 1957 och utgjorde
under fdrsta kvartalet 287.92Ovagrrar.
Exporten har 6'kat med mer an 80 /6
tlll 64.920vagnar.Liknandefdreteelse
kan o&s& noteras frin Italien. ddr
100.000 y^gnr tillverkades under
f<irstakvartalet 1958.
En jiimfdrelse har gjorts av produktionen per man och timme i Tyskland
och i England. I det fd'rstalandet har
en cikning skett under de senaste )
iren med 37 /o mot It % i England
och 18 /o i Sveilge. I Tyskland har
genom denna produktivitetsfiirbiittring industrins ldnekostnaderper produktenhet kunnat hillas of<irdndrade,
medan i England en dkning med zz /o
dgt rum. Den tyska arbetslcishetendr,
sisom tidigare framhillits, hcigre in
hir och de ndmnda siffrorna dr klara
bevis f<jr detta pistiende. Givetvis inverkar iven fdrnuftiga investeringar
och rationaliseringar&t samma hill.
Avmattningstendenserna
i det suenr[a konjunkturldget fortsdtter. Jdrnhanteringen har det mycket besvddigt
med nedging av sivdl export som
import, med fcirsimrad sysselsdttning
som f<iljd. Inom hela industrin var i
mars antalet sysselsattaL,2 /o ld.grean
i mars 1957. Arbetsldsheten,som i
april var 22.OOO
man st6ne dn i april
i fjol, har anmlrkningsvdrtnog nedgi,tt i maj med t6.000 man. Industrins investeringar,som enligt nationalbudgetenskulle ligga 5 i.6 /o hdgre
iin i fjol, torde nedskdrasvd.sentligt.
Exportvolymen minskade med 5 %
mellan 1:a kvartalet L9)7 och L:a
kvartalet 1958, medan importvolymen
<ikademed 2 %. Ett mycket stort importciverskottp3"220 milj. kr. under
april kan konstateras,och ett sammanlagt underskott i handelsbalansen
p&
d'ver 1 miljard sedanirets bcirjanhar

uppstatt. Antalet importeradebilar var
,L759 under tiden januail t. o. m.
april i ir mot 34.283 motsvarande
period fdrra iret. Inflationen i Sverige
fortsdtter, till m&ngt och mycket beroende pi den statliga utgiftsexpansionen. En statlig upplining frir nirmaste
budgetiret pL ca"2.OOO
milj. kr. iir att
f<irutsitta, vilket viil av allt att dcjma
torde cika inflationstendenserna.
Ldget inom verkstadsindustrinutvisar fortsatt stagnation. Avmattningen
fnmgfu av uppgifterna pi antalet sysselsatta. Industriens Utredningsinstituts statistik visar, att antalet arbetstimmar sjunkit 2-3 % ffin januati
till mats. Ordering8ngenhar minskat
och den ir sdrskilt markerad f6r exportorder. Efterfrigan pi hemmamarknaden tycks icke ha varit st dilig som
fdr exportmarknaden.En frirsdmring
av verkstadskonjunkturen kan dven
konstaterasgenom att fdrdigvarulagren iikat och att minskadertvaruinkiio
kan konstateras.
Som sammanfattningkan slgas, att
liiget fiir svensk verkstadsindustrifrir
dagen Ir besvdrligt. Sysselsd.ttningen
visar icke si ofd,rdelaktiqasiffror som
man kunde vdnta sig, men de priser
som fdr nd.rvarandegfu att fi ut Zir
synnerligendiliga.
Ordertillging

och fakturering

L?iget vid $/edaverken har tyvlrr
icke frirbittrats. utan vi har fortsatta
svirigheter att f& in tillr?ickligt med
order fijr att hilla sysselsdttningen
uppe, omtaladedirektdr Lind. Antalet
arbetare har nedgitt med ungefdr 50
man sedan friregtende sommar och
faktureringen har minskat och ligger
1,5 milj. kr. under siffran fcir fdregiende i.r. Ofakturerade inneliggande
order den L7/5 utgjorde 18.100.000
kr., varav 7,8 milj. utgjorde rcjr till
Bofors. Aluminiumsidan har minskat
1 milj. i fiirsiiljning medan elektron
dkat med 2t0.000 mot t957. Beklagligt Zir att helfabrikaten, som vi hoipats pi, har gitt ner f6r exempelvis
Mobilapumpar. Det har ocksi- tagit
onormalt ling tid att komma iging
med ldnspumparna.Det dr emellertid
av st6rsta vikt att vi kommer iging
med en seriefabrikation av ldnsoumpana, d3.de hittillsvarande exerirplaren tagits synnerligen vdl emot pi
marknaden och stora mdjligheter till
fdrsZiljning fcireligger.
Beliiggningen m. arr.
H err Gut tafsson rcdogjordeddrefter
f6r bel?iggningen,som denna ging d.r
mindre tillfredsstillande ln tidigare.
Detta ir i synnerhet mdrkbart inom
aluminiumgiuteriet, dd,rvi i vissa fall
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bete,varfdr en del av gjuteripersonalen
med allmdnna
har m&st sysselsdttas
arbeten. Fciretagetsstora kund SFA
signalerarminskad takt, vilket kommer
att ytterligare fcirsv&rasysselsittningsmrijligheterna under instundandehcist.
Direktijr Lind har fd,r den skull idag
haft en riverldggning med gjuteriernas
klubbstyrelse och ingiende diskuterat
l?iget.Sker ingen fcirbdttring torde en
viss permittering behdva gciras efter
semestern.Principerna fcir hur eventuell permittering skall gdras bor tagas
upp till diskussionsnarastmojligt. F<ir
ndrvarandefinns ett 2O-talman som
dr 67 hr och ddrciver.Det Ir givetvis
mycket hErt att en permittering skall
gi ut civer dessa,som i flera fall varit
anstdlldaunder ett stort antal nr vid
Wedaverken.Hlnsyn miste emellertid
Beldggningen inom prett- ocb kotagastill de yngre, till de aktiva ildAillgjuteriet uppvisar i stort sett samma
rarna, och direkttjr Lind framhcill, att
bild som tidigare. Den ir ojdmn och
vi m&ste se till att ldrlingarna i gcirinnehiller variationer mellan n&gon
ligastemin kan beredasarbete.Sedan
veckaoch upp till 4 d 5 mlnader.
haft sinainternadverklubbstyrelserna
I stLngpretsenoch pretsmedian ser laggningar skall frigan tagas upp till
vi fram emot en avslutning pi inne- fortsatt diskussion med fiiretassledliggande Bofors-order.Detta innebdr ningen. I god tid skall fciretagetttiroch den
att vi har ledig tid fcir nya order i varnaArbetsmarknadsstyrelsen
st&ngpressenminatligen frin augusti lokala arbetsfdrmedlingenliksom gioch i pressmedjan,efter januarindsti 3r, vetvis dem som eventuellt kommer
if rhga f& permittering.
lnom rnekaniskaoerkstadenhar vi
Herr Thore loh'anssonbekrlftade,
pi verktygssidan en mindre bel'nggatt man under dagen haft dverliiggning nu dn tidigare. Detta betyder i
ningar med direktcirLind och att det
och fcir sig en bdttre anpassningtill
marknadskraven pi kortare leverans- frir cigonblicketinte fanns mycket att
tider, men medftir stdrre bekymmer saga. Fthgan skall ftirst tagas upp
Det kan inte vara
ndr:det geller att helh en jimn syssel- inom klubbstyrelsen.
sdttning f& alla berdrda yrkeskate- si roligt frir en gammal man att bli
permitterad,men det ir ju klart att det
gorier.
1r viktigare att de yngre fir chansen.
Aad.elningen fdr bearbetning visar
Herr lYelander skulle dven taga
i stort sett samma bild av bel?iggningen som tidigare. Vi har alltjiimt upp denna friga med sin klubbstyfdr samtliga relse, di ju en permittering av civersvirt finna sysselsdttning
skull, kanske
v&ra frdsmaskiner,medan vi i andra hrtga,fot konsekvensens
sidan har kapacitetsbristinom vissa ocksi miste drabba nhgra av Metalls
svarvar och borrmaskiner. Vi stir iu medlemmar.
infcir omstdllningen till nya fiirdigVerkmiistare Suen lobantron tog
fabrikat och ndr denna dr genomfdrd
upp frngan om samarbetefdr att istadhoppas vi p& en mycket bdttre iiverens- komma kortare
leveranstider i nuvastdmmelsemellan bel2iggningoch karande ldge. Man har ju tydligt kunnat
pacitet.
mirka, att beldggningen pi verktygsEfter herr Gustafssonsredogdrelse avdelningen blivit liigre och tiden
omtalade direktdr Lind, att f<iretaget torde vara mogen att genomfdra ratiofiir dagen tar bestdllningar till synner- naliseringaroch fcirbdttringari nuvarande allvarliga situation.
ligen Il'ga priser. Fdrutom den hirda
Det dr svirt att ftirsti vad olanekonkurrensen,som tidigare omndmnts,
menarmed ad nlalhar vi dven fitt konkurrens frin Ita- ringsavdelningen
lien. Silunda har vlr stora kund Sepa- pas it, di vi alltid varit villiga till och
scikt samarbeta,sade herr lobanston.
rator fitt offert p& gjutgods fiin
Italien, sorn understiger vira priser Det dr inte alltid pi ossdet beror vid
hcigstvdsentligt, ochvi har mist medge linga leveranstidei- ordernafordrar
projektering och konstruktionsarbete
prisreduktion pi iinda ,,ryp ttll 25 %
fdr att kunna behilla kunden. Trots och iven kommunikationerna mellan
arbetarfcir olika avdelningar kan fcirbdttras.\7eatt fcirsdljningsavdelningen
h<igtryck2ir det omiijligt att h&lla ndr- daverken har blivit nigot av ett dmmast sandgjuteriernamed ltipande ar- betsverk, ddr man inte vigar 96.fdrbi

nu kan ldmna leveranstider som ar
baseradeendastpi den direktagenomloppstidenfdr gjutgodsetifriga. Detta
fdrhillande fdrefinnes slrskilt i handformningen, ddr man alltjdmt miste
rikna med att den tillgiingliga arbetsstyrkan anpassastill behovet fdr tillf2illet och att eventuellt frist?illd armed tillfiilliga
betskraftfir sysselsdttas
I dvrigt dr beldggningen
reservarbeten.
inom de blLdaund'giulerierna cirka en
minad for vanliga order, vartill kommer att vi alltjamt har en del order
frin Separator och SAAB liipande
under ett ir och frin Flygmotor, ddr
vi emellertid har att vinta en ligre
leveranstakt och till f6ljd h?irav en
st6rre utstrdckningi tiden in som vi
frirut har rdknat med.
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eller rucka pi "den nidiga t&gordningen". Det har sagts att man med
MTM utan investeringar kan hcija
produktionen, men det g&r nog bra
dndi om man bara ser sig omkring
med rippna iigon fcir rationaliseringsmdjligheter. Tillverkningen av Mobilapumpar skulle kunna rationaliseras
och det Zir liimpligt att just nu inftjra
fcirbittringar pi en hel del omriden,
nu ndr bistrare tider stir fcir d6rren,
framhijll herr Johansson,som ansng
att fciretagsndmndenjust ir rltt forum
frir att diskuteradylika f6gor. Vi skall
gcira allt vi kan frir att istadkomma
bdttre samarbeteoch med planeringen
diskutera arbetet, slutade han.
Fiirslagskommitt6n
Ingenjdr Lindb rapporterade frin
fdrslagskommitt6ns sammantrddeden
3 juni, vid vilket 6 ohka fdrslag behandlats. Av dessabordlades 1 fcir
vidare utredning och de ii.vriga 5 bekinadesenligt ftiljande:
Frirslag nt IL3: Rensboxmed utsugningsanordning.Kr. )0: -.
'LI7:
Anordning vid g<itsigFcirslagm
n i n g .K r . 2 0 0 : - .
Frirslagm l2I: Stdllbaratdtningslister
f<ir gasning av kdrnor enligt COrmetoden.Kr. 1.50:-Fcirslagm I23 : Underupplaningsverktyg. Kr. 50: -.
Fcirslagm I24: Ritsapparatfrir styrplitar till trdbrdtt.Kr. LoO:-.
Bokslutet 1957
Kamrer FlocA redogjordefrir 1957
irs bokslut. Han ndmnde inledningsvis att bokslutet bl. a. 1r ett medel att
visa vilka resurser man har att miita
eventuella svirigheter, som fdretaget
har att vdnta inom den nlrmaste tiden
eller llngre fram. Det ir dock sv&rt
att gort ett bokslut som dr reft - ett
bolagsekonomiskaliv ir si dynamiskt,
att det 1r vanskligt att fcjrsdka visa
fciretagetsst2illning just den 3I/12.
Det dr vdrderingenav tillgingarna som
gcir bokslutet och ddrvid miste man ta
hdnsyntill tillg&ngarnasfunkiion dven
i framtiden. Den officiella irsredovisningen och en statistik dver utgifter
per capita7957 och 1952 civerldmnades och kommenterades.
Filmvisning
Efter middagen visade ingenjdr
Sten Larston ett par intressantafilmer,
nlmligen "Tnppa utan slut" (med
s. k. hllsoirets maning till sunt levnadssltt och sund motion) samt en
dokumentdrfilm om hur Mount Everav Hillary och Tensing.
est besegrades
H. Lqr

